
 

RAYTAN TOUR  Biuro Podróży Czesława Orłowska 
00 – 074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 5 
Tel./fax: 22- 630 99 18, e-mail:warszawa@raytantour.com 
Gwarancja ubezpieczeniowa  SIGNAL IDUNA M 208958 
koncesja  nr 1114, NIP: 5251958476    REGON: 011279516 
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A.  
PLN 44 1500 1777 1217 7009 9880 0000         
EUR 86 1500 1777 1217 7009 9893 0000 

 
Wycieczka do Katynia (Litwa – Łotwa –  Rosja -– Białruś)– 6  dni 

TERMIN: 09.04.- 14.04.2019  
CENA WYCIECZKI : 1495,- PLN/os. (gr. 40 osób); 1695,- PLN/os. (gr. 25 osób); 
 
KATYŃ - las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym 
odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 
5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 
roku otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach 
zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Te fakty 
znamy; wiele osób i grup składa na mogiłach polskich oficerów kwiaty i 
zapala znicze.  

DZIEŃ I WARSZAWA – WILNO -DYNEBURG  
Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na parkingubankowym ,  godz. 7.15 
odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – Dyneburg (Łotwa) WILNO – 
Starege  Miasto: Ostra Brama, kościół św. Teresy, cerkiew św. Ducha,   
klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, DYNEBURG – dawna stolica Polskich 
Inflant; Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r.na cześć żołnierzy polskich 
walczących w 1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, szkoła polska, twierdza. 
Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

Dzień II- DYNEBURG – REZEKNE (RZEŻYCA) – SMOLEŃSK 
 Po śniadaniu – wyjazd do Smoleńska. RZEŻYCA – zwiedzanie polskiej szkoły. 
Przejście graniczne Łotwa– Rosja. Przejazd przez miejscowości: Newel i Wieliż 
związane z historią wypraw Stefana Batorego;Przejazd do Smolenska , zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja nocleg . 
Dzień III-  SMOLEŃSK – KATYŃ – ORSZA-LENINO  
Po śniadaniu przejazd do Katynia . 
KATYŃ - las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, 
na 10-kilometrowym  odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. 
zlokalizowano tu ośrodek  wypoczynkowy NKWD.  4 lub 5 kwietnia 1940 roku 
dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 
2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu 
mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa  4412 oficerów WP. Dalej przejazd 
do Smoleńska  – lotnisko Siewiernoje - miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w 
dniu 10.04.2010r. -złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Spotkanie z miejscowym 
przewodnikiem oraz zwiedzanie  SMOLEŃSKA  z pokazaniem najważniejszych 
zabytków- Kreml - Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz 
zwiedzanie soboru  Uspieńskiego.Przejazd do  ORSZY-:kościół katolicki pw. św. 
Józefa, podominikański – znajduje się w nim fotokopia obrazu „Bitwa pod Orszą”,  zwycięska walka stoczona 
przez wojska  polsko – litewskie dowodzone przez hetmana  wielkiego litewskiego ks. Konstantego 



Ostrogskiego  8 września 1514 roku  nad wojskami moskiewskimi; spacer po zabytkowym centrum miasta.dalej 
przejazd do Gorki ,zakwaterowanie,nocleg.  

 Dzień IV-  LENINO – MIŃSK  
Po śniadaniu  przejazd na pole bitewne pod Lenino. (Bitwa pod Lenino – bitwa stoczona w dniach 12-13 
października 1943 nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią Frontu Zachodniego i 
walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem (337 
Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). Cmentarz poległych żołnierzy 
polskich. Przejazd do Minska – stolicy Białorusi , obiadokolacja . Nocleg.  
 
 Dzień V-  MIŃSK- KUROPATY-MIR- BARANOWICZE.  
Śniadanie.Zwiedzanie Mińska   , dalej  wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:  
CHATYŃ – 22 marca 1943r.  została spacyfikowana wieś zamieszkała  wwiększości przez Polaków; 
mauzoleum poświęcone miejscowościom spacyfikowanym na terenie Białorusi;   
KUROPATY  – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu  tysięcy Polaków i 
Białorusinów.Zamek Mirski –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, Przyjazd do Baranowicz .Obiadokolacja , nocleg. 

Dzień VI – BARANOWICZE- KOSOWO –BRZESC –WARSZAWA.  
  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanier : KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich;  Mereszowszczyzna: 
odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki,  obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce 
chrztu T. Kościuszki,  BRZEŚĆ – krótkie zwiedzania miasta i Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 
1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu 
Białego, cerkiew św. Mikołaja,  Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Brześć – Terespol.Przyjazd do 
kraju. Zakończenie imprezy . 
 
 
TERMIN:09.04.- 14.04.2019  
CENA WYCIECZKI :1495,- PLN( gr. 40 osób); 1695,- PLN( gr. 25 osób); 
             
Cena  obejmuje:  
przejazd autokarem na całej trasie;   
5 noclegów wg programu, pokoje 2-osobowe z łazienkami;  
wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (5x)  
ubezpieczenie NW i KL  
obsługę pilota na całej trasie.; 
  
Cena nie obejmuje kosztów:  
- wizy rosyjskiej 360 PLN,  
- wizy białoruskiej – 100,pln/os 
- usługi przewodników miejscowych,  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - 50 EUR 

             
 


