Wycieczka na Białoruś
I dzień 10.05- wyjazd z Oświęcimia
Wyjazd z Oświęcimia o godzinie 21:00.
II dzień 11.05 – Brześć, Kobryń, Hruszów, Biezdież, Baranowicze
Przyjazd wcześnie rano do Brześcia i zwiedzanie zewnątrz Twierdzy
Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 - z częściowo zachowanym okrę
żnym budynkiem koszarowym, bramami Brzeską i Terespolską,
resztkami ruin Pałacu Białego, cerkwią św. Mikołaja, Kościołem Podwyż
szenia Krzyża Świętego - we wnętrzu którego umieszczony jest słynny
obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia
wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Dalsza podróż do
Kobrynia - kościół, grób rodzinny Mickiewiczów, Hruszowa – dawny
dwór M. Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”, Biezdieża – Etnograficzne
Muzeum Fartuszka Białoruskiego. . Dalsza podróż w okolice Baranowicz.
Zakwaterowanie w ośrodku sanatoryjno -wypoczynkowym, obiadokolacja
i nocleg.
III dzień 12.05 – Nieśwież , Mińsk
Śniadanie, wyjazd do Nieświeża – największy na Białorusi
zespół pałacowo – parkowy, d. rezydencja i ośrodek dóbr
Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005
roku), kościół katolicki pw.Bożego Ciała fundacji
ks.
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom
zw. "Gdańskim". Następnie przejazd Mińska - kościół św. św.
Szymona i Heleny zw. "czerwonym kościołem", podziemne centrum
handlowo-gastronomiczne, Katedra, sobór św. Ducha, d. dwór Wań
kowiczów, „Wyspa łez”, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu
Stanisława Moniuszki. Powrót na obiadokolację i nocleg w okolice
Baranowicz.
IV dzień 13.05 – Mir , Nowogródek, Zaosie
Śniadanie, wyjazd do zamku Mir najlepiej zachowanym na Białorusi; w
2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO;
zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew,
synagoga, domy. Następnie przejazd do Nowogródka - zwiedzanie
dworku – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnika i Kopca Mickiewicza,
ruin zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościoła farnego –
gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, a w wiele
lat później chrzest Adama Mickiewicza.
Przejazd nad Jezioro Świteź opiewane przez Mickiewicza, o owalnym
kształcie i czystej wodzie. Dalsza podróż Zaosia – zrekonstruowany
zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone
Adamowi Mickiewiczowi. Powrót na obiadokolację i nocleg w okolice Baranowicz.
V dzień 14.05 – Kosów Poleski, Meresowszczyzna, Różana, Skoki Ś
niadanie, przejazd do Kosowa Poleskiego – d. pałac Pusłowskich
u podnóża d. folwark, Meresowszczyzny - odbudowany dwór – miejsce
urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum, kościół św. Trójcy –

miejsce chrztu T. Kościuszki, cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920r.
Dalej do miejscowości Skoki – pałac rodziny Juliana Ursyna Niemcewicza. Przejazd na
obiadokolację do Polski, dalsza podróż do Oświęcimia.
VI dzień 14/15 - powrót do Oświęcimia
Powrót do Oświęcimia w godzinach rannych , zakończenie imprezy.

CENA = 960-zł/os

grupa min 42 osoby

Cena obejmuje :
- 3 noclegi w pokojach 2 - osobowych z łazienkami
- 3 śniadania, 4 obiadokolacje
- ubezpieczenie Gothaer: NNW (do 10 000zł) i KL (do 40 000zł)
- opiekę pilota na całą trasę
- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników ok 40 Euro/os.
kosztu wizy białoruskiej oraz pośrednictwa wizowego = 110-zł/os- wymogi formalne przy
wyjazdach na Białoruś 30 dni przed wyjazdem należy złożyć: zdjęcie (o wymiarach 3,5 x
4,5 cm, aktualne, biometryczne, kolorowe, en face (na wprost), na jasnym tle), wypełniony
wniosek wizowy i paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z terytorium Biał
orusi, z co najmniej dwiema wolnymi stronami.

ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała
e-mail :

biuropodrozy@polan-

travel.com.pl
tel 33 81 19 550

tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

