Wycieczka na BIAŁORUŚ
i na Podlasie ”Polskim Pendolino” 4 dni
Dojazd z Bielska-Białej/ Katowic pociągiem . Dalsze zwiedzanie autokarem.
Tykocin – urocze podlaskie miasteczko z brukowanymi uliczkami tradycyjną zabudową,
zwiedzanie zamku i synagogi – z zewnątrz, Biebrzańskiego Parku Narodowego -wieża widokowa
na rozlewisko- obserwacje flory i fauny, twierdza Osowiec, Białystok : Pałac Branickich z parkiem
w stylu francuskim -obecnie uczą siedziba Uniwersytetu Medycznego, ulica Lipowa kościół Farny,
ulica Warszawska Kościół św. Rocha z 83- metrową wieżą, Cerkiew Katedralna św. Mikołaja z
uznawanym za cudowny obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Ratusz z fontanną , Rynek,
cerkiew św. Ducha ( największa w Polsce).zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Na Białorusi Grodno : Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom
Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z
kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew
prawosławna św. Borysa i św. Gleba na Kołoży, Szczuczyn - dawna własność ks. Ksawerego
Druckiego - Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego, pałac neoklasycystyczny z końca
XIX wieku, kościół katolicki ufundowany dla pijarów, Wasiliszki – zwiedzanie domu rodzinnego
Czesława Niemena, neogotyckiego kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Nowogródek - zwiedzanie
dworku – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec 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, Słonim - kościół Św.
Andrzeja, klasztory Bernardynów i Bernardynek, synagoga i pałac Albertyn nad Issą, Żyrowice
prawosławny Monastyr Zaśnięcia Matki Bożej, Synkowicze - XVI wieczna cerkiew obronna .

CENA = 696 - zł/os
CENA = 740 - zł/os

- grupa 40 os
- grupa 30 os

Cena obejmuje:
 opiekę pilota na całej trasie
 ubezpieczenie Gothaer: NNW (do 10 000 zł/os) i KL (do 40 000 zł/os)
 przejazd pociągami z Bielska-Białej do Białegostoku i z powrotem na niektórych
odcinkach pociągami „Dart” miejsca rezerwowane- 2 klasa, fotele lotnicze,
 przejazd autokarem Białystok ( Łapy) – Tykocin- Biebrzański Park Narodowy
-Białoruś Białystok
 3 śniadania, 3 obiadokolacje
 2 noclegi w hostelu w Białymstoku oraz 1 w Lidzie na Białorusi - pokoje 2,3,osobowe z łazienkami
Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych - ok. 20 Euro/os
oraz 25-zł/os.




koszt 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 Białorusi, z co
najmniej dwiema wolnymi stronami

