Wycieczka na BIAŁORUŚ- 13/14 -17/18.06.2018
DZIEŃ I – 14.06.2018 - Bielsko Biała - BRZEŚĆ–KOSÓW -BARANOWICZE
Wyjazd z Bielska/N. o godzinie 1.00 do Brześcia. Przekroczenie granicy
Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz
zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej ,Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki
Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z
rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, następnie KOSÓW POLESKI
– d. pałac Pusłowskich; Mereszowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce
urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy –
miejsce chrztu T. Kościuszki, Przejazd do
BARANOWICZ na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II – 15.06.2018 - BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ -MIR – ZAOSIE
Po śniadaniu – wyjazd do NIEŚWIEŻA – zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego, dawnej rezydencji i
ośrodka 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".
MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym
na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św.
Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum
poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III – 16.06.2018 - BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK –LIDA
Po śniadaniu przejazd do Zaosia - zwiedzanie odbudowanego drewnianego
dworku, w którym najprawdopodobniej urodził się A. Mickiewicz. Postój
nad Jeziorem Świteź - jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym
kształcie i czystej wodzie, przy dobrej pogodzie jest możliwość wykąpania
się i nabrać „czarodziejskiej siły jeziora”. Dalej przejazd do Nowogródka
dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, w programie: dworek Adama Mickiewicza, w którym mieści się obecnie muzeum
A. Mickiewicza, barokowy kościół farny, w
którym był ochrzczony nasz wieszcz, spacer
po górze zamkowej z ruinami zamku Mendoga , następnie przejazd do Lidy: pozostałości zamku księcia Giedymina, w
murach którego rozgrywa się akcja Grażyny Mickiewicza, obiadokolacja,
nocleg

DZIEŃ IV – 17.06.2018 - LIDA- WASILISZKI - GRODNO
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Szczuczyna - pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; klasztor
barokowy zakonu Pijarów, a następnie do Wasiliszek - dom rodzinny Czesława Niemena, neogotycki kościół. Dalej przejazd do Bohatyrowicz – wciąż żywa wieś dzięki mieszkającym do dziś potomkom bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej, odwiedziny mogiły Jana i Cecylii. Przyjazd na zwiedzanie Grodna: Stary
i Nowy Zamek, kościół farny, zwiedzanie Grodna: cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży.

Dom Elizy Orzeszkowej, Grodno (forty twierdzy Grodno, cmentarz wojskowy - kwatery żołnierzy 19191920 i garnizonu), zwiedzanie miasta i jego najcenniejszych zabytków. Obiadokolacja. Dalsza nocna podróż
do Polski .

DZIEŃ V – 18.06.2018
Powrót do Bielska-Białej w godzinach rannych.

CENA = 900-zł/os - grupa min . 40 osób
CENA = 950-zł/os - grupa min . 30 osób
Cena obejmuje:
· 3 noclegi w hotelach w pokojach 2 - osobowych z łazienkami
· 3 śniadania, 4 obiadokolacje w tym 1 w drodze powrotnej
· ubezpieczenie Gothaer : NNW (do 10 000zł) i KL (do 40 000zł)
· opiekę pilota na cała trasę (nie oprowadza wewnątrz obiektów)
· przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników
ok. 25-30 Euro/os
- koszt wizy białoruskiej oraz pośrednictwa wizowego = 110-zł/os
wymagania wizowe :
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
Białorusi, z co najmniej dwiema wolnymi strona

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

