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BIAŁORUŚ - ŚLADAMI NASZYCH RODAKÓW
TERMIN: 15 – 18.08.2019;

Cena 990.00/ os

I dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd w kierunku granicy polsko - białoruskiej.
Przekroczenie
granicy,
przyjazd
do
Brześcia
krótkie
zwiedzanie:

Twierdzy,
objazdówka po Brześciu. Przejazd do Kosova gdzie mieszkał i był chrzczony
Tadeusz Kościuszko (urodził się w Mereczowszczyźnie na Polesiu w rodzinie
średnioszlacheckiej).
- przyjazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg
II dzień
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd na zwiedzanie Nowogródka.
Odwiedzenie kościoła parafialnego Michała Archanioła, Fary, w której Mickiewicz
był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Wizyta w Muzeum
Mickiewicza w rodzinnym dworku. Podziwianie krajobrazów, które tak urzekły
naszego wieszcza nad Świtezią. Zatrzymanie się nad jeziorem Świteź.

Wyjazd do Nieświeża,
siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzimy tu renesansowy zamek otoczony wałami,
budynek pałacowy, wspaniały park angielski oraz Kościół Farny Bożego Ciała z

XVI w. - pierwszą barokową budowlę na terenach Rzeczpospolitej, z kryptami
grobowymi rodziny książęcej. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg
III dzień
Śniadanie, wykwaterowanie się z hotelu, wyjazd do Mińska, po drodze
zwiedzanie - przejazd do Mira zwiedzanie gotyckiego zamku Radziwiłłów (być
może pierwowzór soplicowskiego zamku Horeszków). Jedyny obiekt na Białorusi
wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO
-przyjazd do Mińska,

spotkanie z przewodnikiem: zwiedzanie stolicy Białorusi. Mińsk zachwyca
turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic. Zwiedzanie:
Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez), katedra prawosławna z cudownym obrazem
Matki Boskiej Mińskiej, Ratusz, katedra rzymskokatolicka, Plac Październikowy z
Pałacem Republiki, pałac prezydencki, Plac Niezależności z "Czerwonym
kościołem".
Obiadokolacja, nocleg
IV dzień
Śniadanie, wykwaterowanie się z hotelu. Czas wolny. Przyjazd do Brześcia, czas
wolny
Przekroczenie granicy w Brześciu i powrót do Polski (powrót uzależniony jest od
przekroczenia granicy)
Cena zawiera:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi
- 3 śniadanie, 3 obiadokolacje
- pilot i przewodnik na całej trasie
- opłaty graniczne, drogowe i parkingi
- ubezpieczenie zdrowotne białoruskie
- opłaty wizowe
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 40 Euro
lokalnych przewodników,
zwiedzanie ze słuchawkami
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy tj. paszport ważny min. 180 dni od zakończenia imprezy i
posiadający min. 2 wolne strony, 1 kolorowe zdjęcie formatu 80% twarzy, wniosek wizowy
wypełniony komputerowo należy dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min. 15 dni przed
wyjazdem.

