W ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza na wycieczkę dla dziennikarzy

„Między Bugiem a Narwią”- Pierwsza w Polsce trasa
ekoturystyczna: lokalna kuchnia, rękodzieło, ciekawostki, natura.
Poniedziałek 18 października 2010
Program wycieczki
07.30
08.30
09.00

11.00

12.15 – 14.00

14.30 – 15.30

16.30

ok. 20.00

wyjazd autokaru z Warszawy, Dworzec Wschodni od strony ul. Lubelskiej obok
parkingu
wyjazd z Wyszkowa, ul. Sowińskiego vis a vis Urzędu Skarbowego
wizyta w „Kuźni Kurpiowskiej” w Pniewie gmina Zatory. Spotkanie z członkiniami
stowarzyszenia Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna, zapoznanie się z lokalnym
folklorem, kuchnią i działaniami stowarzyszenia, śniadanie, przejazd do gminy
Somianka
spotkanie z członkami sieci ekoturystycznej w „Domu Nad Wierzbami” Barbary
Polak w Jackowie Dolnym, informacja o pierwszym w Polsce certyfikacie
ekoturystycznym, przejazd do Długosiodła
wizyta w pracowni rzeźbiarskiej Kazimierza Sikorskiego i spotkanie z władzami
gminy Długosiodło w Gminnym Centrum Kultury, prezentacja strategii
ekoturystycznej gminy i całej sieci, przejazd do Gliny gmina Małkinia Górna
wizyta w gospodarstwie agroedukacyjnym „hodowla kóz w Glinie” Zofii i Jerzego
Kolanowskich, degustacja serów kozich, spotkanie z innymi członkami sieci: Martą
Deniszewską ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej, Andrzejem
Kongielem właścicielem Muzeum Etnograficznego w Prostyni oraz Ewą Rudoproducentką tradycyjnych wędlin, ciepły posiłek i przejazd do Ołtarzy Gołaczy, gmina
Nur
gospodarstwo ekoturystyczne „Stary Młyn” w Ołtarzach Gołaczach Andrzeja
Sosińskiego, spotkanie z gospodarzem, zwiedzanie stawów rybnych i młyna, kolacja świeża ryba
powrót do Warszawy

ODWIEDZANE OBIEKTY OTRZYMAŁY POLSKI CERTYFIKAT EKOTURYSTYCZNY

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.
Informacji udzielają: Anna Pośnik – asystentka projektu tel. 605 064 320 e-mail:anna.posnik@sie.org.pl
Tomasz Włoszczowski - koordynator projektu tel. 725 994 964, e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
Wyjazd organizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

patronat honorowy

