Program ramowy wyjazdu Biebrzański Park Narodowy “Biebrza w pigułce”
21 - 23 kwietnia 2017 (dojazd własny)
20.04.2018 Piątek
Od godz. 14.00 Przyjazd
grupy i zakwaterowanie
w Biebrzańskim Centrum
Konferencyjno –
Wypoczynkowym
Bartlowizna
(www.biebrza.com.pl).
Godz. 18.00 Kolacja
powitalna w formie grilla.

21.04.2018 Sobota
Ok. 4.00 Śniadanie.
Godz. 4.30 Wyjazd z hotelu na
Zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego “Biebrza w pigułce” z
wykwalifikowanym przewodnikiem. Przejazd ok. 120km oraz ok. 8 km marszu na
podglądanie przyrody - szczególnie wiosennych migracji ptaków. W programie m. in.:
5.00 - 7.30 - Ptaki Biebrzańskich Bagien - najciekawsze ptasie miejsca w okolicy
Goniądza;
7.30 - 10.00 - W poszukiwaniu Biebrzańskich perełek - przejście fragmentu szlaku na
Białym Grądzie;
10.30 - 12-45 - Wciągające bagna - fragment szlaku Gugny;
13.00 -14.00 - Obiad w Dworze Dobarz (płatność we własnym zakresie);
14.00 - 16.00 Torfowisko wysokie (z rośliną halucynogenną w roli głównej) oraz
rozlewiska Biebrzy.

Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.
Kolacja.

23.04.2017 Niedziela
Godz. 8.00 Śniadanie.
Godz. 8.45 Wykwaterowanie z hotelu.
Godz. 9.00 Wyjazd do Tykocina.
Godz. 9.30 Spotkanie
przy kościele, na placu
Czarnieckiego.
Spacerkiem po
Tykocinie m.in.: Muzeum
(synagoga) - FlisakPark
z Muzeum Narwi - Stary
Rynek - Ulica Złota – Plac
Czarnieckiego - Pomnik
Czarnieckiego - Kościół św
Trójcy, Alumnat - Rynek
Nowego Miasta - Pomnik
Orła Białego, Zamek (z
zewnątrz). W czasie tej
wycieczki, zapoznają się
Państwo z dziejami wielokulturowego Tykocina, poznają kulturę żydowską i rolę
Tykocina w dawnej Rzeczypospolitej.
We FlisakParku obejrzą Państwo gigantyczne figury owadów oraz Muzeum Narwi
z dużą ilością autentycznych zabytków archeologicznych i etnograficznych, jest to
jedyne Muzeum gdzie istnieje możliwość dotykania zabytków - to wszystko pod opieką
doświadczonego przewodnika.
Godz. 12:00 - Zakończenie zwiedzania i przerwa na szybką przekąskę ( płatność
we własnym zakresie).
Godz. 13:00 – 14.00 Rejs tramwajem wodnym po Narwi.
Rejsy tramwajem wodnym po Narwi to najwygodniejsza i najbardziej wszechstronna
oferta turystyczna Tykocina. Z jego pokładu obejrzą Państwo zarówno zabytki miasta
jak i okalającą je przyrodę. Na pokładzie zaznają Państwo relaksu i wypoczną.
Trasa rejsów wiedzie wzdłuż najstarszej części Tykocina a następnie po bogatym
ekologicznie, pełnym ptactwa obszarze.
Godz. 14.30 Powrót do hotelu.
Godz. 15.00 Obiad (płatność we własnym zakresie).
Godz. 16.00 Wyjazd.
UWAGA:
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

