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Wycieczka na Podlasie – 6 dni 

 
DZIEŃ 1  KOZŁÓWKA  - 20.08.2021 piątek 
Podstawienie autokaru przy siedzibie SEP Katowice, zbiórka uczestników we wczesnych godzinach 
porannych i przejazd do Kozłówki, gdzie zobaczymy wspaniały zespół pałacowo-parkowy należący 
niegdyś do rodziny Zamoyskich: pałac, teatralnia, kaplica, oficyny północna   i południowa, pawilon 
południowy z powozownią. Otaczający pałac ogród urzeka swoim wyglądem  i kolorystyką.  Przejazd 
na obiadokolację  i nocleg.  
 
DZIEŃ 2   GRABARKA – DROHICZYN – NARWIAŃSKI PARK NARODOWY 21.08.2021 sobota 
Po śniadaniu przejazd w okolice Św. Góry Grabarki.  To najważniejsze w Polsce miejsce kultu 
prawosławia. Pięknie zdobiona XVIII wieczna świątynia drewniana  z sąsiadującymi obiektami 
klasztornymi i wzgórzem zapełnionym krzyżami wotywnymi jest miejscem licznych pielgrzymek 
prawosławnych.  Przejazd do Drohiczyna - miasta królewskiego, pierwszej stolicy Podlasia. 
Podziwiając z Góry Zamkowej piękne położenie miasta, należy pamiętać, że patrzymy na stary gród 
koronacyjny, jeden z czterech w Polsce – po Gnieźnie, a przed Krakowem i Warszawą. Zobaczymy 
tutaj Katedrę i Kolegium Pijarów z XVIII w.,  klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. - zabytek  
klasy "O" oraz cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. Przejazd do Narwiańskiego Parku 
Narodowego chroniącego unikalny system rzeki wielokorytowej - Narwi. W programie przejście 
kładką "Śliwno-Waniewo" – obserwacja rozlewisk Narwi z wieży widokowej. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3  HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – KRUSZYNIANY – 22.08.2021 niedziela 

Śniadanie i wyjazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Bogata historia                        
i atrakcyjne położenie miasta sprawia, że jest to miejsce warte odwiedzin. Zobaczymy  Sobór Świętej 
Trójcy – największą, dwupoziomowa świątynię prawosławną w Polsce z pięknymi polichromiami            
oraz  pomnik żubra. Następnie przejazd do Białowieży. Najpierw zobaczymy  bardzo ciekawe 
multimedialne Muzeum Przyrodniczo – Leśne wraz   z wieżą widokową. Następnie spacer po Parku 
Pałacowym. Park urządzony w stylu ogrodu angielskiego, zachwyca w każdej porze roku. Znaleźć tu 
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można wiele niespotykanych okazów drzew oraz pozostałości po zabudowaniach pałacu carskiego.  
Przejazd na zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Na koniec udamy się do Kruszynian. 
Zobaczymy najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w., 
których funkcjonowanie należy wiązać z osadnictwem tatarskim za Jana III Sobieskiego.                     
W Tatarskiej Jurcie możliwość spróbowania tatarskich potraw. Przejazd do hotelu na obiadokolację         
i nocleg. 
 
DZIEŃ 4 SUPRAŚL – AUGUSTÓW – REJS SZLAKIEM PAPIESKIM – STUDZIENICZNA 23.08.2021 
poniedziałek 
Po śniadaniu przejazd do Supraśla na zwiedzanie Monasteru, czyli gotyckiej cerkwi Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, która majestatycznie góruje nad całym miasteczkiem. Największy zachwyt 
w świątyni wywołuje  ogromny, pozłacany żyrandol ozdobiony ikonami. Przejazd do Augustowa, czas 
wolny. Następnie popłyniemy w rejs Szlakiem Papieskim. Statek wypływa  z Portu Żeglugi 

Augustowskiej, płynie rzeką Nettą mijając położone po obu stronach rzeki bulwary, następnie 
wpływa na jezioro Necko.  Z jeziora statek wpływa na Rzeczkę Klonownicę (tzw. Cichą Rzeczkę), 
najkrótszą żeglowną rzekę w Polsce, skąd przedostaje się na jezioro Białe (tak nazwane z powodu 
niezliczonej ilości białego ptactwa wodnego osiadłego na brzegach i unoszącego się nad taflą jeziora). 
Jezioro Białe łączy się z jeziorem Studzienicznym śluzą Przewięź.  Następnie statek zawija do 
miejscowości Studzieniczna, malowniczo położonej na półwyspie, miejsca kultu religijnego z wieloma 
zabytkami sakralnymi. Zobaczymy zabytkowy kościół drewniany ze zdobieniami z poroża dzikich 
zwierząt, a także kaplicę Najświętszej Marii Panny. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 5    OSOWIEC – TYKOCIN – BIAŁYSTOK  - 24.08.2021 - wtorek 
Śniadanie i przejazd do miejscowości Osowiec, położonej nad Bagnami Biebrzańskimi.  Celem naszej 
wycieczki będzie XIX-wieczna carska Twierdza Osowiec,  zwana polskim Verdun. Carskie umocnienia 
jako jedne z nielicznych oparły się natarciom wroga  w czasie pierwszej wojny światowej i nie zostały 
nigdy zdobyte. Ze składających się na obiekt czterech fortów, do zwiedzania udostępniony jest  fort 
centralny - w nim mieści się również Muzeum Twierdzy. Przejazd do Tykocina na zwiedzanie jednego 
z najciekawszych miast Podlasia. Tutaj  zobaczymy  Zamek króla Zygmunta II Augusta, pełen 
zabytków Kościół p.w. Trójcy Świętej,  Plac Stefana Czarneckiego  z pomnikiem oraz bardzo ciekawe 
muzeum znajdujące się w Wielkiej Synagodze z XVII wieku. Czas wolny. Przejazd do Białegostoku, 
gdzie  zwiedzimy najpiękniejszy zabytek miasta - Zespół Pałacowo – Parkowy Branickich, zwany 
Wersalem Podlasia ze słynnymi barokowymi ogrodami. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Alternatywnie możliwa uroczysta obiadokolacja przy muzyce i winie (płatna dodatkowo ok.130 zł/os.) 
 
DZIEŃ 6 SANDOMIERZ – 25.08.2021 - środa 
Śniadanie, po którym przejazd do Sandomierza, spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie 
pereł sandomierskiej architektury:, w programie m.in: zwiedzanie Rynku i zabytkowych kamienic, 
zwiedzanie Bazyliki Katedralnej z XIV w., wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę 
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Sandomierza), spacer Podziemną Trasą Turystyczną (słynnymi sandomierskimi lochami). Po drodze 
przewodnik również opowie nam o przygodzie Sandomierza ze znanym serialem „Ojciec Mateusz”       
i pokaże miejsca z nim związane. Rejs statkiem po Wiśle, podczas którego odsłania się urokliwa 
panorama miasta położonego na wysokiej skarpie. Czas wolny.  
Po zwiedzaniu przejazd powrotny do Katowic, po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki 
ok. północy lub po północy, zakończenie wycieczki. 
 

Termin:   ostatni tydzień VIII 2021  

 
 
 
 

 
  

Zapewniamy: 

 Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem  

 Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3 os. z łazienkami 

 Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: NNW do 5000 zł  

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłaty klimatycznej, rejsu statkiem po Wiśle, rejsu Szlakiem Papieskim, itp. (na ten cel należy 

posiadać ok. 245 zł); degustacji kuchni tatarskiej, uroczystej obiadokolacji, napojów do obiadów        

i obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia 

należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.  

Uwagi: 

 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 650 zł 

 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc. 

 

Cena wycieczki dla grupy: 

35 - 39 os.  40 i więcej os.  

1499 zł 1430 zł 
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