KOMUNIKAT
Wycieczka Krajowa - Piękno Podlasia
Działając w oparciu o wnioski członków Związku dotyczące
zorganizowania w 2019 roku wycieczki Krajowej, Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” „Glinik" w Gorlicach uprzejmie informuje, iż podjęła
decyzję dotyczącą zorganizowania takowej wycieczki w dniach od
08 do 10 sierpnia 2019 roku – 3 dni na Podlasie w cenie 660 zł./os. ,
w liczbie 1 dużego autokaru tj. maksymalnie 49 osób.
Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą
rodziną tj. mąż, żona, dzieci.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła
o dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 260 zł. Pozostałą część
wpłaty uczestnicy dokonują od siebie, lub korzystają z możliwości zawartej
w Regulaminie podziału środków pkt. 5 ppkt. 1.
Aby wycieczka doszła do skutku organizator, czyli Związek musi znać
liczbę chętnych w ilości maksimum 49, a minimum 45 osób do skorzystania
z niej do dnia 29 marca 2019 roku. W związku z powyższym liczba miejsc
jest ograniczona, a o udziale w wycieczce decyduje kolejność zapisu.
Zapisy na wycieczkę prowadzone są w siedzibie Związku począwszy
od dnia 12 do 29 marca 2019 roku z podaniem imienia, nazwiska, daty
urodzenia i miejsca zamieszkania każdego uczestnika wycieczki i wpłatą
zaliczki na wycieczkę w wysokości 400 zł od uczestnika. W przypadku
rezygnacji z wycieczki w późniejszym czasie zapisany uczestnik musi
znaleźć na swoje miejsce zamiennika, w przeciwnym razie wpłacona
zaliczka przepada.
W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wycieczki proszę
dzwonić pod nr. tel. (18) 35-28-903.
Program wycieczki wraz z jej kosztami stanowi załącznik do
komunikatu. Organizator zastrzega sobie z przyczyn nie zależnych od niego
zmianę programu wycieczki.
Serdecznie zapraszamy.
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Piękno Podlasia
Termin:

08 - 10 sierpnia 2019 roku.

Cena:

660 zł/os z obiadem w ostatnim dniu

Kalkulacja na min. 45 os.

Program wycieczki:
Dzień 1

• Zbiórka, przejazd do Osowca – Rosyjskiego Verdun:
• zwiedzanie niezdobytej Twierdzy Osowiec, która została zbudowana na rozkaz Aleksandra III.
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Przejazd do Św. Wody- zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej: kościół, grota, wzgórze krzyży, cudowne
źródełko, kaplice Dróżek Boleści Maryi. Przejazd do hotelu w okolicy Białegostoku, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 2
Śniadanie,
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Białegostoku: zespół pałacowo-parkowy Branickich z XVII w., katedra
Wniebowzięcia NMP, ratusz, cerkiew Marii Magdaleny, zabytkowy rynek z licznymi kamieniczkami, dworzec
kolejowy z 1861 r.
Przejazd do Supraśla i zwiedzanie: muzeum ikon i cerkiew św. Jana Teologa z 1889 r, cmentarz ewangelicki, Pałac
Archimandrytów. Objazd autokarem po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, kościół św.
Trójcy, Dom Ludowy, ratusz/.
Przejazd szlakiem tatarskim do Kruszyniany - Bohniki wsi legendy z XVI w o ciekawej architekturze z egzotyczną
aurą orientu, stolicy polskich Tatarów. Zwiedzanie-meczet i najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski/mizar/.
Przejazd do Sokółki -kościół św. Antoniego z 1848 r/relikwiarz z cudowną hostią/,cerkiew św. Aleksandra
Newskiego z 1853 r .
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie
Przejazd przez Hajnówkę do Białowieży, zwiedzanie z przewodnikiem Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum
Przyrodniczo-Leśne: nowoczesna prezentacja multimedialna, wieża widokowa, Rezerwat Pokazowy Żubrów,
przejście trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej
Wyjazd w drogę powrotną, po drodze obiad dwudaniowy w restauracji

Cena zawiera:
- nocleg w hotelu ***, pokoje 2-, 3- os z łazienkami
- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje, 1x obiad
- przejazd autokarem, parkingi, opłaty drogowe
- ubezpieczenie NNW
- usługę przewodników
- bilety wstępu
- obsługę pilota wycieczki
~ Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie ~

