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II Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego,

Koryciny k. Grodziska, 10 – 12 lipca 2018

Nocleg 

Budynek Edukacji w gospodarstwie „Ziołowy 
Zakątek”, Koryciny 73 B

• pokoje 1-osobowe – 100 PLN/doba/osoba
• pokoje 2-3-osobowe – 70 PLN/doba/osoba 

Rezerwacji pokojów dokonują organizatorzy  
w oparciu o przesłane przez Państwa Formularze 
zgłoszeniowe. 
Pokoje mieszczą się na piętrze Budynku Edukacji,  
a każdy z nich wyposażony jest w prywatną łazienkę.

 Cena noclegu obejmuje śniadanie. 

W otoczeniu Budynku Edukacji rozmieszczone są zabytkowe wiejskie domy z połowy XIX wieku (sprowadzone 
na teren gospodarstwa z różnych części Podlasia), a także XVII-wieczny drewniany kościół wraz z ogrodem 
biblijnym. 
W bezpośrednim sąsiedztwie Budynku Edukacji znajduje się Podlaski Ogród Ziołowy. Został on założony w 
2007 roku, a w 2011 uzyskał status Ogrodu Botanicznego oraz status członka Rady Ogrodów Botanicznych i 
Arboretów w Polsce. Gromadzone są w nim przede wszystkim rośliny lecznicze i aromatyczne. Obecnie jego 
kolekcja liczy ponad 1500 taksonów. 
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Wyżywienie 

• 45 PLN/dzień – obejmuje: obiad, kolację, 
całodzienny barek kawowy

• śniadania w cenie noclegu
• 80 PLN – uroczysta kolacja (10.07)
• 10 PLN – ognisko (11.07)  

Wycieczka (12.07) – Podlaski Przełom Bugu
 
Proponujemy krajoznawczo-przyrodniczą wycieczkę 
w Podlaski Przełom Bugu (Koryciny – Drohiczyn 
– Mierzwice – Gnojno – Koryciny). Do kolejnych 
punktów wycieczki będziemy przemieszczać się auto-
karem. Dolina Bugu zachwyca malowniczym krajo-
brazem, na który składają się m.in. liczne starorzecza 
i odnogi, wysokie skarpy i kręte meandry, wyspy i pi-
aszczyste łachy. Nieuregulowanej rzece, odznaczającej 
się wybitnymi walorami przyrodniczymi, towarzyszą 
zabytki architektury i inne pamiątki dziedzictwa kul-
turowego, będące świadkami burzliwej przeszłości re-
gionu. 

Uczestnicy nie ponoszą kosztów wycieczki.
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Dojazd
Koryciny to maleńka wieś w gminie Grodzisk (powiat siemiatycki). Miejscowość położona jest ok. 30 km na 
północ od Siemiatycz i ok. 60 km na północny-wschód od Sokołowa Podlaskiego. 

• dla osób planujących podróż autem
Poniżej zamieszamy orientacyjne mapy dojazdu do „Ziołowego Zakątka” (Koryciny 73 B). 

• dla osób planujących podróż środkami komunikacji publicznej
Z Warszawy jest możliwość dojazdu  autobusem/ busem do Siemiatycz. Trasa obsługiwana jest przez kilku 
przewoźników: PKS Nova S.A. O/Siemiatycze, PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S. A., Rugby Trans, a 
autobusy/busy kursują co 2-3 h. Odjazdy z Warszawy: Dworzec Wschodni (Lubelska). 
W czasie wakacji niestety nie ma możliwości dojazdu środkami transportu publicznego do Korycin. Zor-
ganizujemy transport z Siematycz do „Ziołowego Zakątka”. Dlatego też prosimy osoby planujące po-
dróż środkami komunikacji publicznej o wcześniejszą informację o godzinie przyjazdu do Siemiatycz  
(kontakt: jolanta.marciniuk@uph.edu.pl, tel. 502 464 502). 

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze stron: http://ziolowyzakatek.pl/, http://www.poranny.pl/, http://schedapodlaska.pl/


