
 

WYJAZD STUDYJNY   

„Śladami kultur Podlasia” - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. 

Wizyty w wybranych gminnych instytucjach kultury na Podlasiu.  

27 – 30 września 2012 r. 
 

 

KOSZT WYJAZDU:    330,00  zł./os. 

PROGRAM 
 

 

Dzień 1  27.09.2012r.   czwartek  

 

(należy zabrać prowiant na drogę, ponieważ w pierwszym dniu nie ma zorganizowanego obiadu i kolacji) 

godz.  6.00          Wyjazd  - Parking przed Urzędem Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 

13.00 – 16.00     BIAŁYSTOK - zwiedzanie z przewodnikiem (Pałac Branickich, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP, 

                            Rynek z ratuszem, Cerkiew św. Mikołaja, Cerkiew św. Ducha) 

przejazd do Kruszynian 

18.00 – 19.30     w Kruszynianach  zwiedzanie XVII wiecznego drewnianego meczetu i mizaru – najstarszego  

                           zabytkowego cmentarza tatarskiego 

19.30- 21.00      przejazd do Gródka, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

 

Dzień 2.  28.09.2012r.   piątek 

 

godz. 8.00  śniadanie  

10.00 – 11.30     Gminne Centrum Kultury w Gródku – spotkanie z pracownikami instytucji kultury 

12.00 – 13.30     Michałowo – spotkanie z przedstawicielami Domu Kultury  

13.30 - 14.00      Przejazd do Lewkowa gmina Narewka – Podlaska wioska tematyczna 

14 .00               obiad w gospodarstwie agroturystycznym BORA - ZBRÓJ  

14.45                przejażdżka 'bonanzą" i zwiedzanie gospodarstwa( skansen "wieś wczoraj", leśna galeria,  

                         zabawy na wiejskim podwórku) 

16.30                powitanie gości przez PANA WÓJTA w świetlicy w Lewkowie, działalność gok-u i świetlic,  

                         warsztaty lepienia w glinie 

18.30                zakwaterowanie w OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Siemianówce  

19.00                kolacja w formie ogniska ( kiszka ziemniaczana + surówka, bigos, kiełbaska, pieczywo, herbata)  
 

Dzień  3  29.09.2012r.   sobota 

 

8.00     śniadanie  

9.00      wyjazd do Białowieży, zwiedzanie Muzeum przyrodniczo – leśnego, rezerwatu pokazowego  

  żubrów i Białowieży  

15.00   Obiad  

Przejazd do miejscowości Gruszka, zakwaterowanie – kwatery agroturystyczne 

Wyjazd do świetlicy w Narewce - kolacja i spotkanie z mieszkańcami gminy Narewka      

Nocleg 

 

Dzień 4  30.09.2012r.   niedziela 

9.00       Śniadanie  

10.00     Wyjazd  do  Grabarki – znane prawosławne centrum pątnicze, góra pokutników, cerkiew i jedyny  

  w Polsce żeński klasztor prawosławny 

              Siemiatycze – zwiedzanie miasta 

  

14.00  wyjazd do Łodzi,  powrót około godz.  20.00 

(obiad we własnym zakresie podczas postoju w drodze powrotnej) 

 

 
Informacje i zapisy przyjmuje Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie  

pod nr tel.:  0 519 150 012;  0 500 211 117;  42 237 15 11 
 

 

 


