WYCIECZKA
WYCIECZKA
Na
DOPodlasie
PARYŻA
46dni
dni
Program:
Dzień 2
- wyjazd autokaru 7.00,
- Przejazd trasą nad rzeką Bug i zwiedzanie:
 Romanów – muzeum J.I. Kraszewskiego
 Jabłeczna: Monaster św. Onufrego
 Kodeń: Sanktuarium Maryjne, Cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej,
Kalwaria Kodeńska Kościół pw. Św. Ducha na Kalwarii,
 Kostomłoty: jedyna na świecie neounicka parafia
 Neple: punkt widokowy rzeka Bug,
 Pratulin: Relikwie Męczenników Pratulińskich, Sanktuarium i ołtarz
papieski, Droga Krzyżowa i cmentarz Unicki
- przyjazd do Serpelic, zakwaterowanie w O.W Urocza, obiadokolacja i
nocleg
Dzień 2
- po śniadaniu, wycieczka do Janowa Podlaskiego i zwiedzanie : Kolegiata pw.
Św. Trójcy (dawna katedra), Zamek Biskupi i grota bp. Adama Naruszewicza,
Kościół pw. Św. Jana z XV ew.
- przyjazd na Stadninę Koni w Janowie Podlaskim: zwiedzanie słynnej stadniny
koni arabskich: zabytkowe stajnie, piękne konie arabskie, historia i tradycje
hodowli koni.
- powrót do Serpelic
- obiad
Czas wolny
- rejs stateczkiem po Bugu
- wieczorem ognisko z kiełbaskami
Dzień 2
- po śniadaniu całodniowa wycieczka „Tatarskim Szlakiem”, zwiedzanie:
Białystok - krótkie zwiedzanie
 Bohoniki
meczet z II poł. XIX w, jest to budowla drewniana, gdyż tylko takie
wolno było budować polskim Tatarom. Po II wojnie światowej został
odnowiony i uznany za zabytek kultury narodowej
mizar – największy, istniejący od trzech wieków i nadal czynny cmentarz
muzułmański w Polsce
 Krynki - rynek
 Kruszyniany - wieś tatarska,
drewniany meczet tatarski oraz Mizar.
16.00-Obiad w Jurcie tatarskiej.
- powrót do Pensjonatu w godz. wieczornych ok. 20.00
Dzień 4
- po śniadaniu, czas wolny
wykwaterowanie,
- wyjazd w drogę powrotną po drodze zwiedzanie;
 Leśna Podlaska: Kościół Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i
Pawła, Cudowny obraz Matki Bożej Leśniańskiej,
 Biała Podlaska krótkie zwiedzanie miasta
- czas wolny
- obiad
- wyjazd w drogę powrotną do Puław
- powrót w godzinach wieczornych

Urocza w Serpelicach

Monaster w Jabłecznej

Kruszyniany- meczet

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
- przejazd komfortowym autokarem,
- 3 noclegi w Ośrodku
Wypoczynkowym w Serpelicach
(pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami)
- wyżywienie wg programu
- usługa pilota-przewodnika
- ubezpieczenie NNW na sumę 3000zł
- bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

