
MAZURY - PODLASIE

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 9 
od 39 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

499 przy 26 osobach p³ac¹cych i 2 miejscach gratis 
399 przy 42 osobach p³ac¹cych i 3 miejscach gratis 
 

wycieczka szkolna autokarowa 3-dniowa

Dodatkowy koszty wstêpów wynosz¹ ok. 50 z³. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna 
i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

Dzieñ 1:    
Malbork – Lidzbark Warmiñski – Œwiêta Lipka – Kêtrzyn - Augustów 
Zbiórka rano i wyjazd. W drodze do Augustowi zwiedzamy zamek w 
Lidzbarku Warmiñskim, barokowy zespó³ klasztorny w Œwiêtej Lipce, ruiny 
by³ej kwatery Hitlera z II wojny „Wilczy Szaniec” w Gier³o¿y k/Kêtrzyna. 
Przyjazd do Augustowa, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 
Dzieñ 2:    
Augustów – rejs Kana³em Augustowskim - Bia³ystok 
Po œniadaniu przejazd na przystañ ¿eglugi Augustowskiej i rejs statkiem po 
Kanale Augustowskim do Studzienicznej (drewnianu zabytkowy koœció³, 
œluzy). Przejazd do Bohonników (meczet tatarski) i do Sokó³ki (cerkiew i 
koœció³ klasycystyczny). Przejazd do Bia³egostoku przez Puszczê 
Knyszyñsk¹. Zwiedzanie Bia³egostoku z przewodnikiem: Pa³ac Branickich, 
barokowe koœcio³y, Pa³ac Lubomirskich, Klasztor Szarytek dawniej budynek 
lo¿y masoñskiej. Zakwaterowanie w schronisku, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzieñ 3:    
Bia³ystok – Hajnówka – Bia³owie¿a 
Po œniadaniu przejazd do Hajnówki, zwiedzanie zabytkowej drewnianej 
cerkwi, przejazd do Bia³owie¿y i zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leœnego 
Bia³owieskiego Parku Narodowego oraz park pa³acowy z rzadkimi okazami 
drzew i cerkiew prawos³awn¹.  
Po zwiedzaniu powrót do Malborka (z przerwami i na ciep³y posi³ek) przez 
Bielsk Podlaski, £om¿ê i Olsztyn. Planowany powrót ok. pó³nocy. 

- 2 noclegi w schroniskach lub taniej bazie noclegowej, mo¿liwoœæ pokoi   
  wieloosobowych, dla kadry pok. 2-4 osobowe 
- 2 œniadania i 2 obiadokolacje i obiad na powrocie 
- autokar turystyczny 
- opieka pilota na ca³ej trasie 
- przewodników miejscowych (Gier³o¿, Bia³ystok, Bia³owie¿a) 
- wstêpy do obiektów zwiedzanych oraz rejs statkiem 
- ubezpieczenie NNW 
- podatek vat 

Lidzbark Warmiñski – Œwiêta Lipka – Wilczy Szaniec 
– Suwa³ki - Augustów – Bohonniki - Bia³ystok – 

Hajnówka - Bia³owie¿a 
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