
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 15 – 19 sierpnia 2018 na wycieczkę krajoznawczą
w trakcie której poznawać będziemy wybrane atrakcje turystyczne 

województwa podlaskiego
i stolicę Litwy – Wilno

PROGRAM
I DZIEŃ 15 sierpień –  spotkanie uczestników  o godz. 015  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice,  Częstochowa, Warszawa, Siedlce, Sokołów Podlaski, 
Niemirów. Tu w latach 1795-1807 zbiegały się granice trzech zaborów, to zagubiona wioska na obecnych kresach 
RP, jednak kryjąca wiele ciekawostek, które zwiedzimy. Przejazd do Grabarki - najważniejsze miejsce kultu 
religijnego  prawosławia w Polsce. Tu wejdziemy na Świętą Górę Grabarka – pokrytą krzyżami wotywnymi  gdzie 
będziemy też zwiedzali cerkiew klasztorną. U podnóża góry uzdrawiające źródełko. Przejazd do Drohiczyna. Tu 
zakwaterowanie w hotelu „Zamkowym” i w Domu Młodzieży Katolickiej. Obiad w restauracji „Zamkowa”. Spacer 
po pełnym małomiasteczkowego uroku Drohiczynie. Zwiedzanie Drohiczyna – kościół katedralny p.w. św. Trójcy 
Przenajświętszej wraz z kryptami, klasztor pofranciszkański wraz z Muzeum Diecezjalnym, Góra Zamkowa oraz 
jedyne w Polsce Muzeum Kajakarstwa. 
II DZIEŃ 16 sierpień – śniadanie. Przejazd do Kurowa. Tu zwiedzimy ekspozycję przyrodniczą w budynku Dyrekcji 
Narwiańskiego PN oraz przejdziemy tzw. „Kładką wśród bagien”. Dla zainteresowanych możliwość przepłynięcia 
kajakiem przez najciekawszy odcinek Narwiańskiego PN. Przejazd do Kruszynian. Tu nadal mieszka mniejszość 
tatarska. Zwiedzimy drewniany meczet z XVIII w. oraz Mizar czyli cmentarz muzułmański. Tatarskich kulinariów 
będziemy mogli spróbować w Jurcie Tatarskiej. Przejazd do  Wigierskiego Parku Narodowego do miejscowości 
Stary Folwark nad jeziorem Wigry. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w pensjonacie „U Zygmunta”. 
 III DZIEŃ 17 sierpień – śniadanie. Rejs kajakami przez jezioro Wigry na półwysep wigierski. Tu zwiedzamy – jedno
z najpiękniejszych miejsc w Polsce – pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach. Przejazd  autokarem na Litwę do
Wilna. Zwiedzimy cmentarz na Rossie. Na terenie cmentarza znajduje się też Mauzoleum Matka i Serce Syna, 
gdzie pochowano matkę Józefa Piłsudskiego oraz serce marszałka. Domek św. siostry Faustyny (podyktowana 
koronka do Miłosierdzia Bożego).  Zwiedzimy wileńską wieżę telewizyjną (na 19 piętrze wieży na wysokości 165 
m. znajduje się obrotowy taras widokowy oraz restauracja “Paukščių takas”. Dzięki obracającej się podłodze 
będzie można oglądać panoramę Wilna i okolic wokół. Restauracja dokonuje pełny obrót w ciągu  45 minut.). 
Opłata za wjazd i obiad 14€/os. Przejazd do hotelu Simple. Zakwaterowanie, nocleg.
IV DZIEŃ 18 sierpnia – śniadanie w restauracji obok hotelu Simple. Zwiedzanie Wilna; Bazylika archikatedralna z 
kaplicą Kazimierzowską (to najcenniejsza część bazyliki i najpiękniejsza atrakcja Wilna). W podziemiach bazyliki 
zobaczymy królewskie mauzoleum z grobami Aleksandra Jagiellończyka i Barbary Radziwiłłówny. Ostra Brama - 
jest to brama miejska w stylu gotyckim z pocz. XVI w. wraz z jedynymi pozostałościami muru obronnego miasta. 
Od strony wewnętrznej znajduje się klasycystyczna kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej z cudownym  obrazem 
Matki Boskiej Miłosierdzia.  Kościół św. Ducha (Parafia polska, klasztor Dominikanów), Uniwersytet (wstęp do 
Biblioteki, założonej w roku 1570 cena 5 €/ ulg-1,2€), muzeum A. Mickiewicza. Cmentarz Antokolski  (kwatera 
1400 żołnierzy z roku 1920). Przejazd do Polski do Starego Folwarku. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
w pensjonacie „U Zygmunta”. 
V DZIEŃ 19 sierpnia – śniadanie. Zwiedzanie „Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego” w Starym Folwarku. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000.

CENA; 650  zł - członkowie PTTK    650 zł - członkowie SKKT      675 zł – pozostali.
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW/KL, opieka przewodnika/pilota na całej trasie wycieczki, przewodnika 
miejscowego w Wilnie i przewodników muzealnych. Noclegi z HB  według ww. programu .  Pokoje 2,3,4 os. z 
pełnym węzłem sanitarnym.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (zwiedzanie Kruszynian 
z przewodnikiem - 3 zł/os. + specjały tatarskiej kuchni – 25 zł/os. + wstęp do Narwiańskiego PN - 5/2,5 zł + kajaki 
w Wigrach – 20 zł + zwiedzanie zespołu pokamedulskiego 8 zł + w Wilnie; wileńska wieża TV i obiad – 14€ + 
Biblioteka Uniwersytecka – 5/1,2€ + muzeum A. Mickiewicza – 2€ ). 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W przypadku nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki 
normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń PTTK
Mysłowice. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo 
odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.
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