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„PUSZCZA BIAŁOWIESKA- TYKOCIN- GIERŁOŻ- 

ZAMEK LIDZBARK WARMIŃSKI” 
Termin: 4 dni do uzgodnienia 

 

Dzień 1: 
Wcześnie rano wyjazd w kierunku Białegostoku. Przejazd przez 
Polskę wschodnią. Około  południa przyjazd do Tykocina – 
czarującego miasteczka o niezwykłej atmosferze. Urocze 
drewniane domy, synagoga i majestatyczny, barokowy kościół, 
sprawiają wrażenie, jakby w Tykocinie czas zatrzymał się w 
miejscu. Miejscowa synagoga jest drugą co do wielkości w Polsce 
(po krakowskiej). Znajduje się tu również pomnik Orderu Orła 
Białego – najwyższego polskiego odznaczenia. Dodatkową 
atrakcją jest przecinająca Tykocin „polska Amazonka”, czyli rzeka 
Narew. Po zwiedzaniu przejazd do  Białegostoku – stolicy 
Podlasia, a następnie zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu 
Branickich (z zewnątrz) – rezydencji magnackiej zwanej Wersalem 
Północy wraz przepięknym parkiem pałacowym z ogrodami w stylu 
francuskim i angielskim. Wieczorem zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 2:  
 Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Białowieży i Puszczy 
Białowieskiej – ostatniego w  Europie lasu naturalnego, o 
charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie 
lasów liściastych i mieszanych. Białowieski Park Narodowy jest 
jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez 
UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Symbolem Parku jest 
żubr – największy ssak lądowy Europy, a w Puszczy Białowieskiej 
żyje najliczniejsza populacja tego gatunku na świecie. Zwiedzanie 
z przewodnikiem najciekawszych zabytków i osobliwości 
przyrodniczych m.in.: wizyta w Cerkwi św. Mikołaja w Białowieży z 
ikonostasem wykonanym z chińskiej porcelany; spacer po Parku 
Pałacowym, urządzonym w stylu ogrodu angielskiego; zwiedzanie 
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego oraz wejście na wieżę widokową, 
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z której widać panoramę Polany Białowieskiej; zwiedzanie 
Rezerwatu Pokazowego Zwierząt, gdzie w warunkach zbliżonych 
do naturalnych, eksponowane są m.in.: żubry, tarpana, łosie, 
jelenie i wilki. Przejazd do pensjonatu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 3: 
Po wczesnym  śniadaniu przejazd do Mazurlandii w Gierłoży. 
Zwiedzanie z przewodnikiem  Parku Miniatur Warmii i Mazur oraz 
Mazurskiego Muzeum Militariów; prezentacja makiet Wilczego 
Szańca i zamachu na Adolfa Hitlera oraz pojazdów militarnych. 
Przymierzanie mundurów wojskowych i zajęcia sprawnościowe 
na strzelnicy militarnej – oddanie strzałów z repliki broni z drugiej 
wojny światowej; zwiedzanie grodziska rycerskiego, 
przymierzanie strojów średniowiecznych, zajęcia sprawnościowe 
na strzelnicy rycerskiej – strzelanie z łuku; ognisko z pieczeniem 
kiełbasek; przejażdżka wozem militarnym, przeciąganie liny, rzut 
„granatem”; zajęcia artystyczne do wyboru (malowanie kafli, 
lepienie z gliny, warsztaty biżuterii); zabawa na placu zabaw. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 4: 
Śniadanie , przejazd do Lidzbarka Warmińskiego , zwiedzanie 
muzeum w Lidzbarskim  Zamku, lekcja muzealna ‘’Historia zapisana w murach – jak budowano lidzbarski 
zamek’’. Powrót do domów w godzinach wieczornych . 
 
UWAGA . Istnieje możliwość zorganizowania w drodze powrotnej obiadu dla grupy – cena ok 25 zł 
os.  
 
CENA: 
 

Ilość osób w grupie Cena od os w 
PLN 

60 os max + 5 opieka 
Cena tylko przy równej ilości osób 

 590 zł / os 

55 – 59 + 5 opieka   615 zł / os 

50 – 54 + 5 opieka   635 zł / os 

45 – 49  +4 opieka  655 zł / os  

40 – 44 +4 opieka  685 zł / os  

35 – 39 +3 opieka  725 zł / os  

30 – 34 +3 opieka  785 zł / os  

25 – 29  + 2 opieka  875 zł /os  

 
Cena zawiera: 
➢ 3 noclegi  ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji  
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 
➢ Usługi przewodnickie  
➢ opiekę pilota  
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
 
Cena nie zawiera: 
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➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może 
być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie 
podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 
.                                   

Przedstawiana oferta jest propozycją, aby zrealizować wyjazd prosimy o kontakt z biurem w celu 
podpisania umowy 

 
 
 
 
 
 


