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WYCIECZKA CIECHANOWIEC – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA

ZBIÓRKA: UL. PERZYŃSKIEGO 3 | 18 WRZESIEŃ 2021 | GODZ. 8:00

PROGRAM WYCIECZKI
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zapraszają seniorów, mieszkańców naszej dzielnicy, do
udziału w wycieczkach integracyjno-aktywizujących w piękne okolice Białowieży. Białowieża zajmuje
szczególne miejsce na mapie turystycznej Polski. Bez względu na porę roku, zawsze można tu spędzić
niezapomniany czas. Sama miejscowość Białowieża jest piękną osadą wśród puszczy, z wieloma zabytkami
z XIX i XX w.
14:00 obiad w Ciechanowcu
15:00 kolejnym przystankiem na naszej trasie
będzie Hajnówka. Hajnówka położona na skraju
puszczy, często nazywana jest „bramą Puszczy
Białowieskiej”. Szczególną uwagę w trakcie jej
zwiedzania poświęcimy na Park Miniatur
Zabytków Podlasia.
DZIEŃ I
8:00 zbiórka naprzeciwko MR Med Stomatologia
Dziecięca, ul. Broniewskiego 37
12:00 przyjazd do Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu. Muzeum jest jedną z dwóch
placówek muzealnictwa rolniczego w Polsce.
Powstało w 1962 r. i do obecnej chwili uzbierało
już ponad 27 000 eksponatów.

17:00 cerkiew w Łosince, położona w centrum
miejscowości – na wzgórzu, wybudowana w latach
1882-1886 cerkiew, jest cerkwią parafialną pw.
Św. Apostoła Jakuba Syna Alfeusza.
19:00 przejazd do Centrum IntegracyjnoWypoczynkowym Ostoja Pasibrzuch
19:30 grill lub ognisko wraz z taneczną imprezą
integracyjną

Dzień II
W drugim dniu wycieczki, będziemy kontynuować naszą wyprawę w kierunku Białowieży. Pierwszym
punktem naszych odwiedzin będzie Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży. Świątynię wzniesiono w latach 18941897. Z ikonostasem z kolorowej majoliki, jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce.
11:30 kolejnym punktem zwiedzania będzie
Rezerwat Pokazowy Żubra w Białowieży. Na
zwiedzanie rezerwatu przeznaczymy około godzinę
i będzie nam towarzyszyć lokalny przewodnik. W
tym czasie spotkamy największych przedstawicieli
ssaków Puszczy Białowieskiej: żubra, jelenia, sarnę,
dzika, łosia. Z dużych drapieżników zobaczymy
wilka i rysia. Odwiedzimy także konika polskiego,
potomka tarpanów, a także żubronia, mieszańca
żubra z krową.

14:00 w drodze powrotnej zawitamy do Bielska
Podlaskiego, gdzie zjemy obiad oraz udamy się na
zwiedzanie trzech przepięknych cerkwi:
Cerkwi
Michała Archanioła, Cerkwi p.w. Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy oraz Cerkwi Zaśnięcia
NMP
Dla
wszystkich
uczestników
wycieczki
przygotowaliśmy tematyczne upominki. Każdego
dnia otrzymają też prowiant na drogę.

Odpłatność za wycieczkę wynosi 40 zł. W cenie znajduje się przejazd autokarem, nocleg,
wyżywienie, ubezpieczenie NNW, opieka pilota oraz bilety wstępu do zwiedzanych miejsc
wraz z usługą przewodnika.
ZAPISY przyjmujemy w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 609 105 448 oraz
w godzinach 16:00-20:00 pod numerem telefonu 603 413 501. Przyjmujemy również
zgłoszenia pod adresem email: info@fundacjagwiazdka.pl
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