15-16
września
2021

WYCIECZKA KORYCINY – SIEMIATYCZE – BIAŁA PODLASKA
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PROGRAM WYCIECZKI
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zapraszają seniorów, mieszkańców naszej dzielnicy, do
udziału w wycieczkach integracyjno-aktywizujących w piękne okolice Podlasia. Podlasie to wyjątkowa,
magiczna kraina, położona na północno-wschodnich rubieżach Polski. Spokój, cisza, a do tego gościnni
mieszkańcy oraz przepyszne regionalne przysmaki sprawiają, że warto się tam wybrać chociażby na kilka
dni!
13:00 obiad w Karczmie Ziołowego Zakątka
14:00 warsztaty tworzenia herbat owocowo –
ziołowych, obejmujące wykonanie własnych
herbatek z udostępnionych przez Ziołowy Zakątek
ziół, pod okiem miejscowych zielarek
DZIEŃ I
8:00 zbiórka naprzeciwko MR MED Stomatologia
Dziecięca, ul. Broniewskiego 37
12:00 przyjazd do Ziołowego Zakątka w
Korycinach.
W
Zakątku
można
znaleźć
charakterystyczne
dla
regionu
elementy
zabudowy, rękodzieło, a przede wszystkim
wszechobecne zioła. Sercem Ziołowego Zakątka
jest Podlaski Ogród Botaniczny. Można tu
zobaczyć tu 1500 odmian roślin leczniczych i
aromatycznych, w tym gatunki objęte ochroną.

15:30 zwiedzanie Siemiatycz, m.in. cerkwi
Apostołów Piotra i Pawła z XIX w., zespołu
klasztornego Księży Misjonarzy oraz cmentarza
żydowskiego
17:00 odpoczynek nad Zalewem w Siemiatyczach
18:00 przejazd do Hotelu Lotos w Woskrzenicach
Dużych
19:00 grill lub ognisko wraz z taneczną imprezą
integracyjną

Dzień II
W drugim dniu wycieczki, będziemy kontynuować naszą wyprawę po Podlasiu. Po śniadaniu udamy się do
Białej Podlaskiej, gdzie zwiedzimy Muzeum Południowego Podlasia, zawierające jedną z największych
w Polsce kolekcji ikon rosyjskich.
11:30 po wyjeździe z Białej Podlaskiej, skierujemy
się w stronę Leśnej Podlaskiej, nazywanej często
Podlaską Częstochową. Wierni upodobali sobie to
miejsce ze względu na święty wizerunek Opiekunki
Podlasia. Do kościoła, wzniesionego w latach 173052, przylega wielki zespół zabudowań klasztornych,
ukrytych niegdyś za obronnym systemem wałów
ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W skład
sanktuarium wchodzi też Kaplica Zjawienia ze
studnią w miejscu gruszy, na której 26 września
1683 roku miał ukazać się po raz pierwszy cudowny
wizerunek Matki Boskiej.

14:00 w pobliskich Łosicach, zjemy obiad, po czym
udamy się w drogę powrotną do Warszawy

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 oraz warsztatami.
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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