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BIAŁYSTOK – SUPRAŚL 

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Białegostoku. 

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac Branickich z parkiem 

pałacowym, Rynek Kościuszki, Ratusz, Skwer Ludwika  

Zamenhoffa (twórca esperanto), Bazylika Wniebowzięcia NMP.  

 

Przejazd do Supraśla.  

 Zwiedzanie multimedialnego Muzeum Ikon, które przybliża 

historię oraz kanony malarskie ikon.  

 Zwiedzanie Cerkwi Obronnej w Supraślu na terenie klasztoru 

Bazylianów.  

 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we własnym 

zakresie lub możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu –   
dodatkowo płatnego ok. 45-50 zł/os.  

(do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

Powrót w godzinach popołudniowo- wieczornych.  

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy.   

ZALICZKA: 50zl/os   

 

 

 Bilety dla grup seniorów do indywidualnej kalkulacji po kontakcie 
 z biurem. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i 

sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o 
tym- kalkulacja może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji (standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, 
rozszerzenia o covid), jeśli jesteś zainteresowany takim 
ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

Liczba 
uczestników 

30 - 35 36 - 39 40 - 45 46 – 53 54 - 60 

Cena 
podstawowa 

175 zł/os 150 zł/os 137 zł/os 127 zł/os 115 zł/os 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  55,00  zł/os  
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 Biuro podróży podpisuje umowę z 
Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który posiada stosowne 
pełnomocnictwa od grupy. 

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter 
informacyjny i mogą ulec zmianie.  
 

 

 

mailto:grupy@biuropodrozybajka.pl

