BIAŁORUŚ
Najpiękniejsze miejsca Białorusi

Dzień 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem.
Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna.
Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej
skarpie: Zamki Stary i Nowy, Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży –
piękny widok na rzekę Niemen. Katedra, pałac Batorego, kościół
bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, gmach Teatru
Dramatycznego. Spacer wąskimi uliczkami starówki. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Wyjazd do Bohatyrowicz nad Niemnem, gdzie znajdują się
mogiły Jana i Cecylii, krzyż Powstańców Styczniowych. Następnie
przejazd do Szczuczyna, zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich –
Lubeckich. Postój w Murowance z gotycką cerkwią obronną XVI w.
(jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Krótka wizyta w
Wasiliszkach – dom rodzinny Czesława Niemena, kościół św. Piotra
i Pawła. Przejazd do Lidy. Zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa
Lidzkiego: dominantą miasta jest zamek obronny księcia Gedymina
z XIV w., klasztor Pijarów i ciekawy kościół farny. Rejs stateczkiem
po Niemnie. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Polecamy 6-dniową wycieczkę
po najpiękniejszych miejscach
Białorusi. W programie między
innymi zwiedzanie Grodna,
Nowogródka i Mińska, a także
potężnych zamków w Lidzie
i Mirze. Uczestników nie
ominie również rejs statkiem
po Niemnie oraz wizyta
w Waliszkach - rodzinnej
miejscowości Czesława
Niemena. Zapewniamy
transport komfortowym
autokarem z klimatyzacją oraz
noclegi w hotelach **+/***.

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie: dworek Mickiewicza
– muzeum, ruiny zamku Mendoga I, Kościół Farny – miejsce zaślubin
króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza.
Podziwianie przepięknych krajobrazów podczas postoju nad jeziorem
Świteź. Przejazd do Zaosia – miejsca narodzin Adama Mickiewicza.
Zwiedzanie dworku i folwarku rodziny Mickiewiczów. Następnie
przejazd w okolice Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne Miasto – prawosławny
Sobór Duchu Świętego oraz katolicka Archikatedra imienia
Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem; Troickie
Przedmieście w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka
Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnik upamiętniający
żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem
Niepodległości – główną ulicą Mińska, przy której znajdują się Dom
Rządu – siedziba parlamentu, charakterystyczny Kościół św. Szymona
i św. Heleny zwany „czerwonym kościołem”, gmachy mińskich
uniwersytetów. Panorama miasta z tarasy widokowej w gmachu
Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach
z epoki konstruktywizmu z monumentalnymi gmachami Mińska.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do Nieświeża (lista UNESCO) – siedziby rodu
Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami,
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pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz kościoła farnego Bożego
Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej
z kryptami grobowymi rodziny książęcej. Następnie: starówka
i ratusz z podcieniami kupieckimi. Przejazd do Miru (lista UNESCO)
z przepięknym zamkiem – rezydencją książęcego rodu Radziwiłłów.
Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, położony jest nad
malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.

Największe atrakcje:
• rejs po pięknym Niemnie
• zwiedzanie zabytków Lidy
• ślady polskości w Grodnie
• Wasiliszki, gdzie dorastał
Czesław Niemen
• Nowogródek - wspomnienie
wielkiego Mickiewicza
• pełna zawirowań historia
Mińska
• urokliwy zamek w Mirze
• Nieśwież - siedziba wielkiego
rodu Radziwiłłów

Dzień 6
Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Krótki postój w Kobryniu, gdzie
znajduje się rodzinny grób Mickiewiczów. Przejazd do Brześcia.
Zwiedzanie miasta: Twierdza Brzeska wybudowana w latach
1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego,
cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego ze
słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego
srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore).
Przejazd do granicy państwa. Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowości.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
UWAGA:
Uczestnicy mogą rozpocząć podróż w następujących
miejscowościach: • Warszawa • Łomża • Augustów • Suwałki.
Istnieje możliwość zorganizowania skomunikowanego dojazdu
„antenkowego” z: • Białegostoku • Bydgoszczy • Elbląga • Gdańska
• Krakowa • Łodzi • Olsztyna • Ostrowca Św. • Ostródy • Płocka
• Poznania • Radomia • Rzeszowa • Torunia • Włocławka
• Wrocławia. Opcja dodatkowo płatna.

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem (dvd,
klimatyzacja, wc, barek) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd)
• 5 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych
z łazienkami • 5 śniadań i 5 obiadokolacji • program turystyczny
• opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10 000 EUR,
NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN)
Cena nie zawiera: pakietu do realizacji programu: 80 EUR płatne
obligatoryjnie pilotowi wycieczki (rezerwacje i wstępy do
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs statkiem po
Niemnie, zestaw słuchawkowy Tour Guide) • dopłaty do pokoju
1-os.: 500 PLN • opłaty za wizę białoruską: 120 PLN
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