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Podlasie – szlak kultur i religii 

Tykocin-Supraśl-Kruszyniany 
 
6.00   Wyjazd spod szkoły,   

Przejazd do Tykocina , w programie krótki spacer po starówce z pilotem:  plac Stefana 
Czarnieckiego, zespół kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej.  
Wizyta w Wielkiej Synagodze z XVII w. i  Domu Talmudycznym w którym mieści się muzeum 
etnograficzne z bogatym zbiorem judaiców zwiedzanie w formie lekcji muzealnej: (1 do wyboru)  

• Jak świętują Żydzi – opowieść o zwyczajach świątecznych w judaizmie  
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.  Czas trwania: ok. 60 min. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają rodowód i znaczenie żydowskich świąt oraz towarzyszące im obrzędy i rytuały. Zobaczą 
również jak wygląda hebrajski kalendarz i spróbują określić według niego swoją datę urodzin. Na podstawie 
otrzymanych materiałów przygotują prezentacje pokazujące, jak Żydzi celebrują poszczególne święta. 

• Judaika – skarby tykocińskiej synagogi 
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania: ok. 60 min. 
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą jak wyglądają najważniejsze żydowskie przedmioty służące zarówno do codziennego 
użytku, jak i wykorzystywane podczas żydowskich świąt i zwyczajów. Nauczą się odczytywać zawartą w nich symbolikę, 
poznają sekrety ich dekoracji oraz techniki wykonania. Dowiedzą się również, co kryło się w skarbcu tykocińskiej 
synagogi. 

• Od kołyski aż po grób, czyli rzecz o żydowskich obyczajach 
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania: ok. 60 min. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają najważniejsze obrzędy i zwyczaje towarzyszące Żydom w ich codziennym życiu. 
Dowiedzą się, czym jest bar micwa, jak wygląda żydowski ślub oraz jakie zasady obowiązują w żydowskiej kuchni. 
Podczas zwiedzania Wielkiej Synagogi zobaczą tradycyjny modlitewny strój żydowski i przedmioty związane ze sferą 
sacrum i profanum. 

• Z historii Orderu Orła Białego 
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania: ok. 45 min. 
Uczniowie poznają historię powstania najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia ustanowionego w XVIII w. , 
związki orderu z Tykocinem oraz najbardziej znanych kawalerów orderu. Lekcji towarzyszy pokaz multimedialny. 

• Jak zacząć wielką przygodę, czyli o Zygmuncie Glogerze i jego pasji 
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania: ok. 45 min. 
Podczas zajęć, połączonych z prezentacją multimedialną uczniowie dowiedzą się, kim był Zygmunt Gloger i czym się 
zajmował w swoim życiu. Po obejrzeniu jego zbiorów wspólnie zastanowią się nad tym, czy warto zostać kolekcjonerem. 

• Losy mieszkańców Tykocina w czasie II wojny światowej 
Lekcja skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania: ok. 45 min. 
Podczas zajęć połączonych z prezentacją multimedialną uczniowie poznają wydarzenia związane z wrześniem 1939 roku, 
okupacją sowiecką i wywózkami na Syberię, okupacją niemiecką i zagładą Żydów tykocińskich, a także tragiczne losy 
mieszkańców Tykocina z maja 1944 roku. 

Przejazd do Supraśla – DZIEŃ W MUZEUM (zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki)  
zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem + warsztaty plastyczne „Jak powstaje ikona?” Czas trwania 
około 2,5 godz. 
„W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony. Podejmowane są działania 
plastyczne mające na celu poznanie kolejnych etapów pracy nad ikoną. Po wypolerowaniu desek  
i przekopiowaniu rysunku uczestnicy przystępują do malowania temperą wybranego wizerunku” 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, 
napój)    

 

Kruszyniany – najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w. 
  

21.30-22.30 Powrót pod szkołę. 
 
 



Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 

  Cena: 115 zł /min. 40 os.- max. 45 os. płacących  
Cena: 130 zł /min. 35 os.- max. 39 os. płacących 
Cena: 145 zł /min. 30 os.- max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu, lekcje muzealne, przewodnik miejscowy: 35 zł/os 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój) 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 
 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.   

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej 
na czas zebrania zaliczek! 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna  np. dieta 
bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

 

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć 
ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. 
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego 
małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami 
Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik 
imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, 
Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora 
www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, 
wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% 
wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu 
ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za 
szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, 
listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo 
zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której 
Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez 
Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w 
miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty 
przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi 
nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora kosztów. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

