JASNA GÓRA PRAWOSŁAWIA (1
dzień)
Termin: Termin do ustalenia (kat.: Wycieczki jednodniowe (szkolne))
Miejsce zbiórki: wyjazd ze szkoły (Warszawa i aglomeracja warszawska)
Poznajemy tradycje Prawosławia w największym polskim sanktuarium prawosławnym - Grabarce,
gdzie zwiedzamy cerkiew i wzgórze pokutników. Odwiedzimy także kresowe miejscowości: Korczew,
Drohiczyn i Milenik

Program:
Ok. 7.00-8.00 Wyjazd z Warszawy
Drohiczyn – niewielkie dziś miasto było dawniej stolicą woj. podlaskiego. Pierwsza osada była w tym
rejonie w VII w., a już w XII w. istniał tu gród strzegący drogi wodnej (jaką był Bug) łączącej Ruś z
Mazowszem i broniący przed najazdem Jadźwingów z północy.
●

●

●

Góra Zamkowa – wczesnośredniowieczne grodzisko, malowniczo usytuowane na wysokim brzegu
Bugu.
Katedra pw. Świętej Trójcy – barokowy kościół z przełomu XVII i XVIII w.
Cerkiew prawosławna pw. Mikołaja Cudotwórcy – z XVIII w.

Korczew
●

Pałac Kuczyńskich otoczony parkiem krajobrazowym z licznymi przykładami starodrzewu

Grabarka – najważniejsze sanktuarium prawosławne w Polsce.
●
●

wejście na Świętą Górę
źródełko – u podnóża góry, uznawane za cudowne, nakryte kapliczką

Mielnik – Wieś o charakterze miejscowości letniskowej. Jedna z najstarszych białostocczyzny, o
bogatej historii. Z uwagi na swe położenie na szlaku handlowym z Rusi do Polski, już w XI w. znany
był jako port i gród strzegący przeprawy przez rzeką.
●

grodzisko na Górze Zamkowej – (X-XI w.) górujące 60 m nad doliną Bugu.

Ok. 20.00 powrót pod szkołę
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Ceny:
LICZBA OSÓB PŁACĄCYCH:
25-29

30-34

35-39

142.00 zł

125.00 zł

104.00 zł

KOSZT UCZESTNICTWA:

40 i więcej

89.00 zł

Uwagi:
Cena zawiera: * Transport autokarem klasy * (Mercedes, Bova, Setra...) ze wszystkimi opłatami
drogowymi, parkingowymi itp., * Obsługa pilocka i przewodnicka na trasie wycieczki i w
zwiedzanych obiektach, * Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu * 3 – 4 miejsca
bezpłatne dla opiekunów * ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki i opiekunów Cena nie
zawiera: * Wyżywienia (możliwe zorganizowanie obiadu) w cenie 19 zł od osoby. Zgłoszenia: tel. 22
618 72 25, kom. 609 462 660, e-mail: biuro@horn.warszawa.pl
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