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Czwartek 
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), godz. 6.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Warszawa, 
Zambrów, Choroszcz – zwiedzanie letniej rezydencji rodziny Branickich - Muzeum 
Wnętrz Pałacowych* wraz z otoczeniem. Przejazd do Sanktuarium Świętej Wody 
w Wasilkowie, znanej z cudownego źródełka, Kaplicy Radości i katolickiej Góry 
Krzyży. Przejazd do hotelu w Białymstoku, obiadokolacja, nocleg. 
Piątek 
Śniadanie. Przejazd Szlakiem Tatarskim: Supraśl – Muzeum Ikon*, Monaster* – 
Cerkiew Obronna Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, zabytkowa zabudowa 
złożenia – dzwonnica, katakumby, Sokółka – Muzeum* dział poświęcony Tatarom – 
dzieje osadnictwa, Bohoniki – drewniany meczet XIX w., muzułmański Mizar, 
przejazd przez Krynki (murowana cerkiew, budynek dawnej synagogi, cmentarz 
żydowski) do Kruszynian, zwiedzanie – drewnianego czynnego meczetu*, czas na 
wytchnienie w Tatarskiej Jurcie, gdzie serwowane są tradycyjne potrawy kuchni 
tatarskiej. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg. 
Sobota 
Śniadanie. Przejazd do centrum Białegostoku zwiedzanie zabytkowej części miasta 
zaczniemy od Wersalu Podlasia, czyli  Pałacu Branickich* (NOWOŚĆ: trasa I – 
„Spacer w przeszłość ścieżka historyczna” obejmuje piwnice pałacowe z wystawą 
multimedialną wraz z reprezentacyjnymi pomieszczeniami z widokiem na założenie 
parkowe i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, a następnie Bazylika 
Archikatedralna p.w. Wniebowzięcia NMP, zabytkowy Ratusz - muzeum*, Rynek 
Kościuszki, kościół św. Rocha, ... Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
Niedziela  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Tykocina – „twierdzy na rozlewiskach” 
zwiedzanie zamku* i synagogi, czas wolny na posiłek we własnym zakresie.  
Wyjazd w drogę powrotną.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00.               VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem, 

• opłaty parkingowe i drogowe,  

• obsługa pilota - przewodnika na całej trasie,   

• 3 x śniadania, 3 x obiadokolacja,       

• 3 noclegi w Hotelu „Turkus”, pokoje 2 – 3 os. z wc i łazienkami, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezpieczenia 10 000 zł, 

• podatek VAT. 
 

   

koszt wycieczki: 668 zł 
    koszt wycieczki z rabatem: 648 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT) 
 

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do zwiedzanych obiektów,  
które wynoszą N - 135 zł, U - 95 zł, a w obiektach sakralnych „co łaska”. 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych). 

Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnik powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), bezwzględnie przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego 

obiektu, jak również zalecamy używanie własnych słuchawek przy korzystaniu z sytemu 
słuchawkowego audio tour guide.  

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  z dopiskiem „Jurta”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zmianie, ze względu na organizacje  
wejść do zwiedzanych obiektów, warunki atmosferyczne i obostrzenia wynikające z przepisów sanitarnych 

 

 


