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Blisko 300-t ysięczny Białysto k jest największym miast em północno-wschodniej Polski i
st olicą województ wa podlaskiego. Pełni rolę administ racyjnego, gospodarczego, naukowego i
kult uralnego cent rum t ej części kraju, kt óra ze względu na wyjąt kowe walory ekologiczne,
zwana jest Zielonymi Płucami Polski. Położenie miast a w czyst ym ekologicznie i pełnym at rakcji
t uryst ycznych regionie oraz bogat a infrast rukt ura czynią Białyst ok i jego ot oczenie miejscem
at rakcyjnym do życia, wypoczynku i rozwoju t uryst yki.

Białyst ok t o ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie funkcjonuje t u 11 uczelni
wyższych, na kt órych st udiuje ponad 25 t ys. st udent ów. Najst arszą uczelnią wyższą w mieście
jest Uniwersyt et Medyczny w Białymst oku. Polit echnika Białost ocka jest nat omiast największą
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Będąc w mieście, wart o podążyć ist niejącymi szlakami, wśród kt órych na uwagę zasługują:
Szlak rodu Branickich, Szlak białost ockich fabrykant ów, Szlak białost ockich świąt yń, Szlak
archit ekt ury drewnianej, Szlak esperant o i wielu kult ur czy Szlak Bojar. W Białymst oku wart o
również zajrzeć do Pałacu Branickich i Salonu Ogrodowego. Wnęt rze Pałacu można zwiedzać w
nast ępujące dni: wt orek – piąt ek w godz. 10.00 – 17.00, sobot a – niedziela w godz. 9.00 –
17.00 (ost at nie wejście o godz. 16.00). Grupy zorganizowane obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja t elefoniczna.

Inne miejsca wart e polecenia w Białymst oku t o m.in. Pałacyk Gościnny Branickich, Muzeum
Wojska, Muzeum Podlaskie, Kościół kat edralny, Sobór Św. Mikołaja, Cerkiew Św. Ducha, Cent rum
Ludwika Zamenhofa, Muzeum Hist oryczne, Muzeum Mot oryzacji przy ul. Węglowej czy cment arz
żydowski przy ul. Wschodniej. Z punkt u widokowego usyt uowanego na wieży Kościoła św.
Rocha, w sezonie t uryst ycznym od poniedziałku do sobot y w godz. 9.00 – 16.00 oraz w
niedzielę i dni świąt eczne w godz. 14.00 – 17.00 można podziwiać panoramę miast a.
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