Zespół pałacowo- parkowy.

Współrzędne: Szerokość - 52.353809, Długość - 22.613651

Na południe od Drohiczyna po drugiej stronie rzeki Bug położony jest ciekawy zespół pałacowo- parkowy w Korczewie.

Pałac został wybudowany w latach 1734 1736 przez Wiktoryna Kuczyńskiego. Obecnie po wojennej dewastacji Pałac jest
odrestaurowany przez potomków przedwojennych właścicieli- rodzinę Ostrowskich i Harris.
Zespół ten składa się z pałacu murowanego klasycystycznego, pawilonu tzw. Syberii, oficyny, kaplicy, studni z figurą św. Jana
Nepomucena oraz kordegardy .

Do ciekawostek należy pałacyk letni

Syberia

zbudowany na fundamentach średniowiecznego zamku obronnego. Jest kilka wersji pochodzenia nazwy

pałacyku. Według sięgającej zamierzchłych czasów legendy lochy, które rozciągają się pod tym budynkiem przechodzą w tunel, który łączy się z
podziemiami obronnej twierdzy Jaćwingów w Drohiczynie. Docelowo podobno można było dojść nimi na Syberię. Lochy z pewnością istniały, ale dokąd
prowadziły tego niestety nie wiemy.

Tak było w średniowieczu, ale w późniejszych czasach podobno trzymano tam polskich więźniów w drodze na Sybir. Jak naprawdę
było nikt nie wie, ale nazwa pozostała do dzisiaj.

W 12 hektarowym parku pałacowym (pierwotnie było 35,5ha), który obecnie przywracany do dawnego wyglądu, zachowały się
jeszcze rzadkie i stare okazy drzew i zarośli tj.: ponad stuletnie platany, koraganda syberyjska, jesion płaczący i inne.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Pałac otwarty jest dla turystów 7 dni w tygodniu
od kwietnia do września w godzinach od 8.00 do 18.00
od października do marca od 8.00 do 16.00.
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Pałac można zwiedzać samemu bądź z przewodnikiem.
CENNIK:
wstęp do Pałacu - 4 zł/ osoba
grupy szkolne do 20 osób- 35 zł
grupy szkolne 21-50 osób- 45 zł
dzieci poniżej 7 lat bezpłatnie
oprowadzanie po Pałacu- 40 zł
oprowadzanie po parku- 25 zł
oprowadzanie w weekendy - do uzgodnienia
parking 5 zł
ognisko - 80 zł
kiełbaski z dodatkami- 3 zł/porcja
przejażdżki wozami/ kulig- 50 zł/1 godz

Zespół pałacowy i folwarczny z XVIII-XIX wpisany jest do rejestru zabytków pod nr .: 397/A z 30.03.1990 W skład tego zespołu
wchodzą:
pałac
2 oficyny z galeriami
pałac letni Syberia
oranżeria
studnia (źródełko)
2 budynki gospodarcze
park
ogrodzenie z kordegardą i bramą
budynek administracyjny, nr rej.: A-471 z 29.05.1998
spichrz, nr rej.: j.w.
kuźnia, ob. budynek mieszkalno-usługowy, nr rej.: A-472 z 29.05.1998
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