ZIELONE PODLASIE
PARKI NARODOWE BIEBRZAŃSKI I NARWIAŃSKI
I PUSZCZA KNYSZYŃSKA

8/9/10/11/12 czerwca 2022
Korycin Ziołowy Zakątek – Białystok – Narwiański Park Narodowy
– Biebrzański Park Narodowy – Białostockie Muzeum Wsi –
Puszcza Knyszyńska Rezerwat Krzemianka – Święta Woda

8 czerwca 2022, środa - 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00 z parkingu na pl. Solidarności. Na trasie będą
przerwy – śniadaniowa i kawowa. W tym dniu odwiedzimy Zielony Zakątek.



Ziołowy Zakątek w Korycinie – Podlaski Ogród Botaniczny

Wśród malowniczych lasów i pól, z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku,
ulokowany jest Ziołowy Zakątek. Ten unikatowy obiekt agroturystyczny położony
jest w samym sercu najczystszego regionu Polski, Podlasia. Na powierzchni
prawie 20 ha skupia bogatą kulturę i tradycję tego obszaru. Można znaleźć tu
charakterystyczne dla regionu zabudowy, rękodzieło, a przede wszystkim
wszechobecne zioła. W Ziołowym Zakątku będziemy mieli okazję zapoznać się z
historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu
naturalnego. Na terenie Ziołowego Zakątka mieści się też wyjątkowy zabytek XVII-wieczny, drewniany kościół, który zrekonstruowany został wraz z
ziołowym ogrodem biblijnym. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jagodnej
umiejscowiony jest niedaleko klimatycznego rosarium, gdzie wśród pięknych
roślin i zapachów można zapoznać się z ponad 150 gatunkami róż i ich
właściwościami.

Pokaźna kolekcja Podlaskiego Ogrodu Botanicznego liczy ponad 1500
gatunków, uprawianych na obszarze 12 hektarów. Podczas pobytu w Ziołowym
Zakątku, będziemy mieli
możliwość poznania chronionych roślin i dziko
rosnących gatunków jadalnych, jak również roślin barwierskich, trujących czy
przyprawowych. Nieodłącznym elementem prowadzonej tu działalności zielarskiej
i botanicznej jest firma Dary Natury. W sklepie firmowym możemy zaopatrzyć
się w zioła, przyprawy, herbatki, kawy, konfitury, przetwory, oleje, soki, miody…
i wiele innych rzeczy. Polecane są przyprawa do rosołu, przyprawa do zupy
pomidorowej, sól himalajska do sałatek, pieprz ziołowy i sól ziołowa, susz
warzywny i kwiatowy sos do sałatek.

W drugim sklepie "Artykuły Spożywcze i Rękodzieło" znajdziemy również
produkty firmy Dary Natury, ale sprzedawane na wagę. Poza tym będziemy
mogli
nabyć tu rękodzieło ludowe oraz produkty wykonane w Pracowni
Ceramicznej.

Podczas spaceru z przewodnikiem czeka nas gawęda o ziołach, opowiadanie o
właściwościach ziół, ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia, zwiedzanie
zabytkowego kościoła, rozarium i dwóch tematycznych wystaw „Leśniczówka” i
„Zioła w kulturze chrześcijańskiej”. Po spacerze z przewodnikiem godzina czasu
wolnego na zakupy zielarskie, zakupy wyrobów Darów Natury lub odpoczynek w
miejscowej karczmie przy regionalnej potrawie.

Przejazd do Białegostoku na zakwaterowanie i obiadokolację

9 czerwca 2022, czwartek - 2 dzień

Po śniadaniu wyruszamy na krótki spacer po Białymstoku i wycieczkę do
Narwiańskiego Parku Narodowego
Podczas spaceru po Białymstoku zobaczymy:
 Nietypowy, trójkątny plac rynkowy z ratuszem i pomnikiem Józefa
Piłsudskiego, honorowego obywatela miasta.
 Zespół katedralny z bazyliką Wniebowzięcia NMP
Najstarszy zabytek Białegostoku – zachowała się polichromia i sarkofagi
Branickich. Obok katedry – pomnik Jana Klemensa Branickiego .


Pałac Branickich i ogrody

Wspaniała rezydencja magnacka nazywana „Wersalem Podlasia”, wzorowana na
rezydencjach w Schonbrunn i Wersalu. Jedno z najwspanialszych barokowych
założeń pałacowo-parkowych w Polsce. Należał kiedyś do książąt litewskich. W
XVII w. białostocki majątek otrzymał Stefan Czarnecki za zwycięstwo nad
Szwedami. Rozkwit jednak zawdzięcza Janowi Klemensowi Branickiemu. Obecnie
gmach Akademii Medycznej. Zrekonstruowano park francuski z labiryntem alei i
pawilonami parkowymi. Pałac oglądamy z zewnątrz.



Bazylika pw. św. Rocha w Białymstoku

Świątynia jest pomnikiem wdzięczności Opatrzności Bożej za odzyskanie
niepodległości w 1918 roku i ocalenie przed najazdem bolszewików. To jeden z
pierwszych przykładów w Europie zastosowania architektury modernistycznoekspresjonistycznej w projekcie świątyni.

Kościół zaprojektował Oskar Sosnowski, zbudowano go na planie gwiazdy, co
miało symbolizować Gwiazdę Zaranną – jutrzenkę Niepodległości Polski. 14

października 2018 roku Kościół św. Rocha otrzymał od papieża Franciszka
honorowy tytuł Bazyliki Mniejszej. Do tej rangi podnoszone są świątynie
wyróżniające
się
wartością
zabytkową,
liturgiczną,
pielgrzymkową
i
duszpasterską.
Przerwa kawowa w Rynku i przejazd do Kurowa

Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy obejmuje teren na którym Narew płynie jednocześnie
wieloma korytami, w niektórych miejscach rozgałęzia się nawet na sześć odnóg.
Na świecie są tylko cztery rzeki które zachowują się w ten sposób (m.in. Kongo i
Amazonka). W Europie Narew jest jedyna. Zupełnie „nie dawno” rzeka nabrała
takiego kształtu, bo dopiero 4 tysiące lat temu rozlała się na całą szerokość
doliny drążąc nowe odnogi i odgałęzienia. Płynie naturalnym, niezmienionym
korytem. I to jest jej fenomen. Niedostępny teren rozlewisk sprawił że
zamieszkało tu ponad 200 gatunków ptaków. Licznie występują bobry, jelenie i
łosie. Park utworzony został w 1996 roku.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie
Dawniej mieściły się tutaj mieszkania pracowników sąsiedniego młyna.
Zabytkowy budynek z 1925 roku należący do Narwiańskiego Parku Narodowego
został wyremontowany a parter zaadaptowano na cele edukacyjne. Do części
istniejącej dobudowano nową w której mieści się ekspozycja i sala
konferencyjno-kinowa. Obejrzymy 10minutowy film prezentujący w jaki sposób
powstała wielokorytowa dolina Narwi.

Kładka Waniewo-Śliwno
Ośrodek Młynarzówka
Na ekspozycjach zobaczymy makietę doliny Narwi która przybliży system rzeki
wielokorytowej, piękne ujęcia z lotu ptaka a w akwarium poznamy podwodny
świat, ryby jakie żyją w rzece. Piękna diorama przyrodnicza to park w pigułce-

przedstawiciele flory i fauny Parku Narwiańskiego. Ekspozycja Poranek nad
Narwią pokaże co dzieje się nad rzeką o świcie. Poznamy tajniki żeremi bobra i
ciekawostki z życia ich mieszkańców. Diorama kulturowa opowie o powiązaniach
ludzi z przyrodą, jak dawniej łowiono ryby, kiszono ogórki, jak przebiegały
sianokosy.

Kładka Waniewo – Śliwno
Ścieżka przyrodnicza o długości 1,2 km prowadząca drewnianą kładką z jednej
strony doliny na drugą. Biegnie przez niedostępny, bagienny teren, dzięki czemu
można dotrzeć do serca Parku bez konieczności korzystania z łodzi czy kajaka.
Największą atrakcją są przeprawy przez licznie występujące tu koryta rzeczne za
pomocą pływających pomostów. Przy kładce zlokalizowana jest wieża widokowa.
Po drodze jest możliwość obserwacji roślinności wodnej i przybrzeżnej. Oprócz
pływających po powierzchni wody grążeli żółtych, grzybieni białych, żabiścieku
pływającego, możemy zobaczyć i poczuć miętę wodną, tatarak zwyczajny.

Przeprawa na kładkach
Kładka Waniewo – Śliwno to bardzo dobre miejsce do obserwacji ptaków. Dolina
jest częściowo użytkowana prze człowieka. Wypasane są krowy i konie, część łąk
jest koszona. W związku z tym na tym obszarze zaobserwowano różnorodność
gatunków ptaków. Wczesną wiosną można natknąć się na stada gęsi i kaczek.
Potem można obserwować bataliony, rycyki, beksy i rybitwy. Często pojawiają
się polujące czaple siwe i białe oraz przelatujące żurawie. Na kładce są zrobione
przejścia dla dużych ssaków, takich jak dziki, sarny i łosie.
Przejazd do hotelu na obiadokolację

10 czerwca 2022, piątek - 3 dzień
Po śniadaniu, odpowiednio przygotowani, wyruszamy do Biebrzańskiego Parku
Narodowego – WYGODNE OBUWIE!! ŚRODKI PRZECIW KOMAROM! Wskazane nakrycie
głowy.

Biebrzański Park Narodowy – Czerwone Bagno
Czerwone Bagno" (dawniej rezerwat ścisły) utworzony został w 1926 r. Po II
wojnie światowej stanowił on jedyną ostoję łosia w Polsce. Z kolei w celu ochrony
zbiorowisk leśnych, w 1925 r. utworzony został ścisły rezerwat przyrody
"Grzędy". Po wojnie w 1981 r. oba rezerwaty zostały połączone w jedną całość
(o pow. 11 629,75 ha), przyjmując wspólną nazwę "Czerwone Bagno". Z chwilą
utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego ustanowiono tu strefę ochrony
ścisłej o powierzchni 2 569 ha.
Czerwone Bagno to najdzikszy i najstarszy obszar Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Przez rezerwat Czerwonego Bagna przebiega kilka szlaków
turystycznych, jednak sam obszar „Czerwone Bagno” jest ściśle chroniony i
nieudostępniany turystycznie. To miejsce praktycznie bezludne i jak sama nazwa

wskazuje, jest to jedno wielkie bagno. Przez swoją niedostępność jest
fantastycznym siedliskiem dla zwierząt. Szczególnie zadomowił się tutaj król
Biebrzy, czyli łoś. Mając nieco szczęścia, można też tutaj spotkać jelenia, sarnę
czy wilka.

Nasze spotkanie z Przyrodą zaczniemy przy leśniczówce Grzędy skąd prowadzą
wszystkie szlaki turystyczne po Czerwonym Bagnie. Jest to miejsce gdzie
zakupimy bilet wstępu na teren Parku, skorzystamy z toalety, pobierzemy
materiały informacyjne. Naszym gospodarzem będzie doświadczony przewodnik
pan Tadeusz Daniłko, dzięki któremu znajdziemy się w obszarze ścisłej ochrony
konserwatorskiej. W sumie w ciągu dnia pieszo przejdziemy 5 km z
przerwami na odpoczynek. Wybrane zostały dla nas łatwe przejścia
które pozwolą zapoznać się nam z Biebrzańskim Parkiem.
- przejdziemy drewnianą kładką w głąb rezerwatu Czerwone Bagno – zobaczymy
torfowisko
wysokie,
bór
bagienny,
charakterystyczne
rośliny
m.in.
halucynogenne, drzewo "kwadratowe", dowiemy się skąd nazwa czerwone
bagno
- Bartny Borek: tutaj zobaczymy sosnę kołnierzykowatą, 2 barcie, kłodę bartną
wiszącą, stojącą, leżącą, ul, widłak goździsty, storczyki i inne "dziwa"

- zrobimy postój w Uroczysku Dęby: tutaj spotkamy dwustuletnie dęby,
zobaczymy ciekawe połączenie przyrody z historią i kilka ciekawostek m.in jak
na cztery sposoby można określić wiek drzewa bez ścinania i ile organizmów
żywi las ( ok 12000).

- znajdziemy się w okolicy żeremia bobrzego, tutaj ciekawe rośliny: irys, bobrek
trójlistkowy, ols-ciekawy typ lasu i torfowisko niskie.
- Nowy Świat – to wydmy, charakterystyczna roślinność m.in chrobotek
reniferowy, zobaczymy także ślady ogromnego pożaru z 2020r i dla chętnych
będzie możliwość potaplania się w bagnie

Nasz pobyt na terenie Parku będzie trwał prawie cały dzień, bez ograniczeń
czasowych. Otrzymacie państwo w hotelu na ten dzień suchy prowiant ponieważ
nie będzie żadnej możliwości zakupu żywności czy napicia się kawy. Wskazane
wygodne, pełne obuwie, ochrona przed komarami, zabezpieczenie się przed
zmianą pogody (deszcz), wskazana czapka, kapelusz, wygodna odzież.
Przejazd do hotelu na obiadokolację

11 czerwca 2022, sobota - 4 dzień
Po śniadaniu wyruszamy w okolice Białegostoku

Skansen - Białostockie Muzeum Wsi
Białostockie Muzeum Wsi prezentuje nam jak wyglądała wieś podlaska w XIX
wieku. To 27 hektarowy teren na który rozmieszczono ponad 30 drewnianych
obiektów. Wśród nich stare chałupy i stodoły, wiatraki, dwory, spichlerze, ule,
krzyże przydrożne i kapliczki. Większość domów otaczają ogrody kwiatowe,

warzywniki i zielniki. Podczas spaceru z przewodnikiem obejrzymy ekspozycje w
niektórych chałupach

Po wizycie w skansenie zrobimy przerwę na regionalne podlaskie jedzenie

Rezerwat Krzemianka w Puszczy Knyszyńskiej
Rezerwat Krzemianka założono w 1987 roku, aby chronić cenne przyrodniczo
fragmenty Puszczy Knyszyńskiej. Leśny Rezerwat Krzemianka chroni podmokłą
dolinę z licznymi źródliskami zasilającymi rzeczkę Krzemiankę. Przez tutejsze
bagna na długości kilometra wije się malownicza, drewniana , wygodna kładka.
Przejdziemy tą kładką podziwiając bujną i zróżnicowaną roślinność. Na pewno
poczujemy się trochę jak w gigantycznym ogrodzie botanicznym. Miejsce to
uznawane jest za jedno z najbardziej klimatycznych na Podlasiu.

Sanktuarium Święta Woda
To wyjątkowe miejsce dla katolików, porównywane z prawosławną Grabarką,
bowiem powstała tu Góra Krzyży, na której pątnicy pozostawiają dziękczynne
krzyże wotywne oraz związane z prośbami o łaski.

Wśród wielu krzyży i krzyżyków stoi jubileuszowy Krzyż Pielgrzymów
o wysokości 25 m. Święta Woda już od czasów średniowiecza jest owiana
legendami, ale pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało tu miejsce w 1719
roku. Wówczas szlachcic dzięki cudownej wodzie ze źródełka odzyskał wzrok i
wystawił tu kapliczkę jako wotum wdzięczności. Dzisiaj prócz Góry Krzyży stoi
tu Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej z cudownym wizerunkiem MB Bolesnej, a
przy źródełku powstała grota. Na miejscu można nalać cudownej wody do
butelki, lub kupić oryginalnie zamkniętą cudowną wodę. Działa tu również
Centrum Pielgrzymkowe.
Przejazd do hotelu na obiadokolację.

12 czerwca 2022, niedziela - 5 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu
zorganizowany obiad.

powrót

do

Wrocławia.

Na

trasie

zjemy

Cena ;
 1300 zł + wstępy 40 zł (płatne dodatkowo w

autokarze) - zaliczka 390 zł
 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora - 1250
zł +wstępy 40 zł (płatne dodatkowo w autokarze) –
zaliczka - 375 zł
Cena zawiera;













przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty
autostradowe, parkingi
obsługa i opieka pilota-organizatora
obsługa przewodników terenowych w czasie całej wycieczki
przewodnicy w obiektach
4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
Wyżywienie; 4 śniadania, 4 obiadokolacje
Suchy prowiant na Biebrzański Park Narodowy
Obiad w dniu powrotu
Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny
Zestaw słuchawkowy
Ubezpieczenie NW, OC
podatek VAT, marża Biura

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów - 40 zł /os






Ziołowy Zakątek w Korycinie - 14 zł/os
Wstęp do Narodowego Parku Narwiańskiego – 3zł/os
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie – 5 zł/os
Wstęp do Narodowego Biebrzańskiego Parku – 4zł/os
Skansen Białostockie Muzeum Wsi - 14zł/os

Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie
biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku.

