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BIAŁORUŚ
GRODNO - LIDA - MIŃSK - NIEŚWIEŻ - BRZEŚĆ

PROGRAM RAMOWY

1 dzień: Malbork – Grodno
Wyjazd z Malborka o godz. 05.00, przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem –
zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, cerkiew Gleba i Borysa na Kołoży, Plac Batorego, bazylika katedralna
św. Franciszka, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej oraz cmentarz katolicki, na którym została
pochowana. Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.

2 dzień: Bohatyrowicze - Wasiliszki – Lida – Nowogródek – J. Świteź
Po śniadaniu przejazd do Bohatyrowicz, miejscowość znana z powieści "Nad Niemnem". Oglądamy mogiłę Jana
i Cecylii i mogiłę Powstańców z 1863r. Dalej wyjazd do Wasiliszek - miejsca urodzenia Czesława Niemena. W
Lidzie zwiedzamy pozostałości zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja Grażyny
Mickiewicza. W Nowogródku zwiedzamy dworek, muzeum A. Mickiewicza, kopiec i pomnik Mickiewicza, góra
Zamkowa i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz farę, w której ochrzczono Adama Mickiewicza. Wyjazd z
Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź, postój nad jeziorem, Zaosie-miejsce urodzenia A. Mickiewicza. Przejazd
na nocleg w Baranowiczach.

3 dzień: Baranowicze - Nieśwież – Mir– Mińsk
Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo-parkowy,
dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, wpisana w 2005 roku na listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO i Miru, z zespołem pałacowo-parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu krótka wizyta w Mińsku – stolicy Białorusi: s., kościół
św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, podziemne centrum handlowo – gastronomiczne,
katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława
Moniuszki, Wyspa Łez. Czas wolny i spacer po centrum Mińska i Starówce. Nocleg w Mińsku.

4 dzień: Mińsk – Kosów Poleski – Kobryń - Brześć - Malbork
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kosowa Poleskiego: folwark Mereczowszczyzna, w którym urodził się Tadeusz
Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy i cmentarz katolicki.
„Sierotki” z 1583 r. Przyjazd do Brześcia – objazd miasta, m.in.: Twierdza Brzeska, cerkiew św. Mikołaja,
cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas wolny na zakupy.
Ok. 17.oo - wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przewidywany przyjazd do Malborka ok. północy.
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Cena wycieczki: ok. 1350 PLN przy grupie 40 osobowej
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w hotelach **/*** – pokoje 2,3-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, w tym jedna uroczysta przy muzyce,
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie TU AXA
- ubezpieczenie medyczne białoruskie;
- opłaty miejscowe; podatek vat, opłaty drogowe

Opłaty dodatkowe:
- białoruska wiza grupowa z pośrednictwem wizowym - 20 euro osoba
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych – 40 euro
- system indywidualnych słuchawek Tourguide - 30 zł

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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