RAMOWY PROGRAM IMPREZY NA BIAŁORUŚ W TERMINIE 13.06 – 20.06.2015

1 dzień (sobota)
Wyjazd z Poznania w godzinach porannych (dokładne miejsce i
godzina do uzgodnienia – sugerujemy godz. 06:00). Przejazd do Łodzi – Miasta Czterech Kultur,
krótkie zwiedzanie: spacer ul. Piotrkowską, Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Izraela Poznańskiego (z
zewnątrz), zespół rozrywkowo-handlowy Manufaktura. Wyjazd w kierunku granicy polskobiałoruskiej. Po drodze krótkie postoje oraz przerwa na obiad. Przyjazd na nocleg i kolację w
okolice Terespola.
2 dzień (niedziela)
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przekroczenie
granicy w Terespolu. Przyjazd do Brześcia: przejazd ulicami miasta, spacer po wnętrzu słynnej
twierdzy brzeskiej. Przejazd do Kobrynia - miasta, leżącego na szlaku Warszawa – Mińsk Moskwa, spacer podczas którego zobaczymy: drewnianą cerkiew z XIX w., grób rodzinny
Mickiewiczów, mogiłę nieznanego żołnierza; zwiedzanie zrekonstruowanych urządzeń
hydrotechnicznych Kanału Dniepro-Bużańskiego - hydrowęzła „Kobryń” oraz wodnej elektrowni,
otwartej w 2010 roku. Przejazd do Pińska, po drodze krótki postój w Hruszowej – dawnym majątku
Marii Rodziewiczówny, ze słynnym dębem Dewajtis, przejazd przez Janów Poleski – miejsce
męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień (poniedziałek)
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska - stolicy białoruskiego Polesia.
Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny do Prypeci. Pierwsze wzmianki pochodzą z ruskich
latopisów z 1097 r. Zwiedzimy katedrę pw. Wniebowzięcia NMP, zobaczymy klasztor
franciszkanów z 1712 roku; kolegium jezuickie (w latach 1642 - 1646 św. Andrzej Bobola zwany
„apostołem Pińszczyzny” przebywał w Klasztorze Jezuitów); Pałac Butrymowiczów z lat 1784-90,
dom Kapuścińskich i wiele innych zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Rejs statkiem po
Pinie. Wyjazd do Baranowicz, po drodze postój w Motolu (miejscu urodzenia pierwszego
prezydenta Izraela - Chaima Weizmanna) - zwiedzanie Muzeum Polesia Białoruskiego (w
programie poczęstunek i koncert muzyki poleskiej). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
4 dzień (wtorek)
Po śniadaniu zwiedzanie Baranowicz: cerkiew prawosławna
„Pokrowy”, gdzie zobaczymy piękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi,
niegdyś znajdującej się na dawnym Placu Saskim. Przejazd do Miru - zwiedzanie Mirskiego
zespołu zamkowo - parkowego z zamkiem, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku
Horeszków z „Pana Tadeusza”, w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO. Następnie przejazd do
Nowogródka – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie zobaczymy kościół pw.
Archanioła Michała, górę zamkową, kopiec Mickiewicza, kościół farny - miejsce chrztu Adama
Mickiewicza i odwiedzimy dom - muzeum wieszcza. Następnie postój nad brzegiem znanego z
ballad jeziora Świteź. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień (środa)
Po śniadaniu wyjazd do Nieświeża - miasta Radziwiłłów zwiedzanie: kościół pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”;
Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd do Mińska - stolicy
Białorusi. Mińsk zachwyca turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic.
Spacer, podczas którego zobaczymy: Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez), katedrę prawosławną,
gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Mińskiej, Plac Wolności z Ratuszem, udamy się

również do katedry rzymskokatolickiej, na Plac Październikowy z Pałacem Republiki, Domem
Kultury Związków Zawodowych. Czas wolny. Objazd miasta autokarem: prospekt Niezależności,
Plac Niezależności, Parlament, tzw. Kościół Czerwony, Plac Zwycięstwa, Cyrk. Powrót do
Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień (czwartek)
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Grodna. Przejazd do
Żyrowic - tzw. Prawosławnej Częstochowy - zwiedzanie zespołu klasztornego. Przejazd wśród
widoków jak z obrazów Chełmońskiego do Bohatyrowicz - wioski znanej z powieści „Nad
Niemnem”, krótki spacer polną drogą do legendarnego grobu Jana i Cecylii. Możliwość zwiedzenia
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Swisłocz.
http://www.grodnopromstroy.by/ru/built/id368. Przejazd do legendarnego Korczyna, gdzie znajduje
się mogiła powstańcza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
7 dzień (piątek)
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Grodna. Spacer na
plac im. Stefana Batorego, gdzie odwiedzimy wnętrza kościoła katedralnego. Następnie zobaczymy
Nowy i Stary Zamek, synagogę chóralną, udamy się z wizytą do domu Elizy Orzeszkowej,
odwiedzimy również cmentarz rzymskokatolicki z mogiłą pisarki oraz zobaczymy liczne zabytki
architektury sakralnej i świeckiej. Czas wolny. Przejazd nad Kanał Augustowski - rejs statkiem.
Kolacja i wyjazd w kierunku granicy białorusko - polskiej. Przyjazd na nocleg w okolicach
Białegostoku.
8 dzień (sobota)
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Białegostoku:
pałac Branickich, rynek T. Kościuszki z Ratuszem. Wyjazd do Poznania. Podczas przejazdu
planowane są krótkie postoje, a także przerwa na obiad. Powrót do Poznania w późnych godzinach
wieczornych.
CENA: 1.975 zł od osoby (grupa 35 - 39 osób)
CENA: 1.895 zł od osoby (grupa 40 - 46 osób)
dopłata do pokoju 1 osobowego – 650 zł
Świadczenia zawarte w cenie:
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach (pensjonatach) o standardzie **/***: 1 nocleg w
okolicach Terespola, 1 nocleg w Pińsku, 3 noclegi w Baranowiczach, 1 nocleg w Grodnie, 1 nocleg
w okolicach Białegostoku. Pokoje 2 os. (pok. 3 osobowe na zapytanie) z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: KL i NNW
Realizację programu turystycznego. Opiekę pilota.
Cena podstawowa nie zawiera:
 kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępów, przewodnicy lokalni,
poczęstunek i koncert w Muzeum Polesia, rejsy statkami, system Tour Guide) - orientacyjny
koszt: ok.60 EUR od osoby
 dopłaty do 1 uroczystej kolacji w Baranowiczach lub Grodnie: 15 EUR od os.
 wizy białoruskiej oraz dokumentacji wizowej: 110 zł/ os.
 2 obiadów po stronie polskiej (ok. 50 – 60 zł od os.).
Uwagi:
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy, tj.:
- paszport ważny min. 180 dni od zakończenia wycieczki i posiadający min. 2 wolne strony,
- 1 kolorowe zdjęcie formatu paszportowego,
- wniosek wizowy wypełniony komputerowo,
należy dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min. 14 dni przed wyjazdem.
Wniosek wizowy do pobrania na stronie: http://belarusfacts.mfa.gov.by/docs/polish.pdf
PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY I ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA W NIM
DROBNYCH ZMIAN NA PAŃSTWA ŻYCZENIE

