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Podlaski Szlak Tatarski.
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla dorosłych
Cena (zł/osobę) 1250
Ilość dni: 4
Termin: 9-12.09.2021

Szlak Tatarski to ciekawe miejsca, gdzie żyją jeszcze potomkowie kultywujący tradycje tatarskie. Zobaczymy tu szereg
miejscowości związanych architektonicznie i historycznie z religią muzułmańską i kulturą tatarską
U Pana Boga w .... Supraślu- to właśnie tu kręcone były sceny do kultowej trylogii Jacka Bromskiego "U Pana Boga" oraz
serialu Blondynka. Supraśl to również Uzdrowisko słynące ze złóż borowin.
Kalkulacja 22 osoby

Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania. W czasie jazdy przerwy na posiłek, kawę, herbatę
Przejazd do hotelu
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Dzień II
Śniadanie (stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem godz. 10.00
Zwiedzamy:
SILVARIUM w Poczopku - park leśny - minimuzeum Puszczy Knyszyńskiej, Park Megalitów,ptasie woliery,unikatowe zegary
słoneczne,Tryba ziołowa i tropinka
ARBORETUM w Kopnej Górze- park leśny - kolekcje dendrologiczne i oryginalne rośliny
Przejazd do Bohonik. Zwiedzanie z przewodnikiem muzułmańskiej świątyni drewnianej z drugiej połowy XIX wieku
Przejazd do hotelu
Obiadokolacja
Dzień III
Śniadanie (stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem godz.10.00
Przejazd do Białegostoku. Zwiedzanie miasta
SUPRAŚL - klasztor prawosławny, Monaster. Usłyszymy historię tej pięknej świątyni
Supraśl - zwiedzanie miasteczka
Czas wolny dla grupy
Wieczór integracyjny w hotelu
Dzień IV
Śniadanie (stół szwedzki)
Wykwaterowanie
Spotkanie z przewodnikiem godz10.30. Przejazd do Białegostoku.Spacer po mieście.
Obiad na trasie.
Powrót do miejsca zamieszkania
Cena zawiera:
# przejazd autokarem klimatyzowanym, WC. Transport Autokarowy Euro-Bus Kleczew
# opieka pilota na całej trasie
# zakwaterowanie w Hotelu 3 gwiazdkowym ( pokoje dwuosobowe)
# wyżywienie: śniadania (stół szwedzki), obiadokolacje
# bilet , przewodnik w meczecie w Bohonikach
# bilet Monaster Prawosławny
# opłata przewodnika regionalnego
# opłaty parkingowe, podatek VAT
# kawa, herbata gratis w autokarze
# uroczysta kolacja
# obiad na powrocie
# ubezpieczenie NNW
Wieczorek integracyjny: muzyka i alkohol we własnym zakresie
Danie główne, danie regionalne w bemarach, zimne przekąski, sok/woda, ciasta z własnej cukierni, kawa, herbata
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