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Dzień pierwszy: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Przejazd do Drohiczyna. Zwiedzanie pierwszej stolicy 
województwa podlaskiego (Góra Zamkowa, kościół katedralny Św. Trójcy, Collegium Nobilum, Kościół Wszystkich 
Świętych, kościół Wniebowzięcia NMP). Przejazd na Grabarkę nazywaną prawosławną Częstochową, zwiedzanie 
sanktuarium (źródełko z wodą o cudownych właściwościach, Wzgórze Pątników z tysiącami drewnianych krzyży, 
rekonstrukcja zabytkowej cerkwi), objazdowa wycieczka po Siemiatyczach - stolicy Podlasia Nadbużańskiego (kościół 
Wniebowzięcia NMP, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawna bożnica z 1797roku). Przejazd do Białegostoku, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
 
Dzień drugi: Śniadanie w formie prowiantu. Całodzienna wycieczka do Grodna. Obiad w Grodnie. Powrót do 
Białegostoku w godzinach wieczornych 
 
Dzień trzeci: Śniadanie. Św. Woda w Wasilkowie - zwiedzanie sanktuarium (Góra Krzyży, źródełko z wodą o cudownych 
właściwościach, kościół Matki Boskiej Bolesnej. Przejazd do Sokółki -  zwiedzanie kościoła św. Antoniego Padewskiego 
(miejsce cudu eucharystycznego). Przejazd do Bohonik, zwiedzanie zabytkowego drewnianego meczetu oraz mizaru. 
Przejazd do Supraśla ( Ławra Supraska, Muzeum Ikon), spacer po Supraślu - Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, kościół 
Św. Trójcy, Dom Ludowy. Powrót do Białegostoku, obiadokolacja 
 
Dzień czwarty: Śniadanie. Wyjazd na Suwalszczyznę - objazdowa wycieczka po Suwałkach: zwiedzanie Zespołu 
Klasztornego Kamedułów położonego nad jeziorem Wigry (kościół pw. NPNMP, krypty, wieża zegarowa, eremy, 
Apartamenty Papieskie). Przejazd do Augustowa: rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej ze śluzowaniem                          
w Przewięzi, zwiedzanie Sanktuarium w Studzienicznej. Powrót do Białegostoku, obiadokolacja 
 
Dzień piąty: Śniadanie. Wyjazd do Białowieży: wizyta w pustelni prawosławnego mnicha ojca Gabriela w Ordynkach, 
Puszcza Białowieska - Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki /, Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wejście 
na wieżę widokową oraz wystawy czasowe. Spacer po Parku Pałacowym w Białowieży, cerkiew św. Mikołaja. Objazd 
po Polanie Białowieskiej ( architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, 
carski dworzec towarowy) Ognisko z oprawą muzyczną akordeonisty i konsumpcją. Powrót do Białegostoku 
 
Dzień szósty: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Tykocina: unikalny ryneczek z pomnikiem hetmana 
Czarnieckiego, kościół Św. Trójcy, zamek w Tykocinie (rekonstrukcja słynnego obronnego zamku królewskiego gdzie 
znajdował się skarbiec królewski opisywany w „Potopie” i gdzie po śmierci do pochówku przechowywano ostatniego        
z Jagiellonów), wejście na dziedziniec, synagoga, dom talmudyczny. Powrót do miejsc zamieszkania 
 
CENA ZAWIERA: 

• transport klimatyzowanym autokarem 

•  zakwaterowanie (pokoje 2, 3- osobowe) 

•  wyżywienie (śniadania,  obiadokolacje) 

•  ognisko z oprawą muzyczną i konsumpcją 

•  opiekę pilota oraz przewodnika 

•  pełne ubezpieczenie NNW 

•  opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
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