
  

    
 

RAYTAN TOUR  Biuro Podróży  Czesława Orłowska 
 00 – 074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 5 
 tel./fax: (+48 22) 630 97 18, 630 99 18             
 e-mail:warszawa@raytantour.com 
 Gwarancja ubezpieczeniowa  M202575 koncesja  № 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 na Białoruś” TEN KRAJ RODZINNY…  „  
 

Termin: 26-31.08.2019 
Cena wycieczki: 1395,- PLN/os.( gr.35 osób) 
 
1 DZIEŃ/TRASA: WARSZAWA – BRZEŚĆ 

Wyjazd z Warszawy o godz. 07.00, przejazd w kierunku granicy 

polsko-białoruskiej.  

Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym 

oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej wybudowanej w latach 

1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy 

Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. 

Mikołaja, 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. 

Obiadokolacja i nocleg (BRZEŚĆ).  

 

2 DZIEŃ/TRASA: BRZEŚĆ – KOBRYŃ – HRUSZOWA-JANÓW POLESKI – PIŃSK 

Po śniadaniu – wyjazd do Pińska  oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:  

Czerniawczyce – miejscowość 18 km od Brześcia – w ręku Radziwiłłów ponad 300 lat. Zachowany kościół 

fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z 1583 r.   

Kobryń - kościół, grób rodzinny Mickiewiczów, Hruszowa –d. dwór M. 

Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. Dalej - spacer do jednego z punktów 

tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego 

Dziedzictwa,dalej  wyjazd do Janowa Poleskiego, miejsce związane z 

męczeńska śmiercią św. Andrzeja Boboli, kościół p.w. Podwyższenia 

Krzyża Św., ob. ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona 

Ordy. Przyjazd do Pińska obiadokolacje, nocleg.  

 

3 DZIEŃ/TRASA: PIŃSK –ŁOHISZYN – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE 

Po śniadaniu –zwiedzanie Pińska - katedra, d. kościół franciszkanów: 

kolegium jezuitów pałac Butrymowiczów; kościół katolicki  p.w. św. Karola 

Boromeusza, dalej  wyjazd orazI zwiedzanie po trasie miejscowości: 

Łahiszyn –kościół z cudownym obrazem M.B. Łahiszynskiej –Królowej 

Polesia. KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich;  u podnóża d. 

folwark Mereszowszczyzna: 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 przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg.  
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4 DZIEŃ/TRASA: BARANOWICZE – NIEŚWIEZ – MIR – MIŃSK. 

Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie 

zachował się zespół pałacowo–parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa 

Radziwiłła „Sierotki”, wpisana w 2005 roku na listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu wyjazd do  Mińska - stolicy 

Białorusi: s., kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym 

kościołem’, podziemne centrum handlowo - gastronomiczne, katedra, 

cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom - miejsce 

kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. pacer po 

centrum Mińska starówka, dalej przejazd do Miru, z zespołem pałacowo-

parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 

UNESCO.Obiadokolacja  Powrót na  nocleg (BARANOWICZE).    

 

5 DZIEŃ/ TRASA: BARANOWICZE – jez. ŚWITEŹ – NOWOGRÓDEK – LIDA – WASILISZKI – 

BOHATYROWICZE – GRODNO 

Po śniadaniu – przejazd w kierunku Grodna  oraz zwiedzanie miejscowości na trasie:  

JEZIORO ŚWITEŹ -  jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i  czystej wodzie; 

Nowogródek -  zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,  ruiny 

zamku  książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią 

Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. - WASILISZKI - dom rodzinny Czesława 

Niemena, neogotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła; SZCZUCZYN - d. własność ks. Ksawerego Druckiego - 

Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego;   pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; kościół 

katolicki ufundowany dla pijarów; BOHATYROWICZE – śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy 

Orzeszkowej. Przyjazd do GRODNA, obiadokolacja, nocleg. 

 

6 DZIEŃ/ GRODNO  –WARSZAWA 

Po śniadaniu zwiedzanie Grodna: Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy 

Orzeszkowej, cmentarz  wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarz katolickiego z kwaterą żołnierzy 

poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba 

na Kołoży. Ok. godz. 15 ;00 wyjazd w kierunku Warszawy.  

 

Termin: 18-23.06.2019 ;26-31.08.2019 

Cena wycieczki: 1395,- PLN/os.( gr.35 osób) 

Dopłata za pokój 1-osobowy - 385 PLN 

Cena zawiera:  
- przejazd autokarem lub busem,   

- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2,-osobowe z łazienkami 

- wyżywienie: dwa posiłki dziennie  

- obsługę pilota na całej trasie,   

- ubezpieczenie polskie NNW i KL;  

- ubezpieczenie medyczne    białoruskie;                         

- opłaty miejscowe;  

Cena nie zawiera:  
- białoruskiej wizy grupowej- 100 PLN/ osoba 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych  - 45 EUR 


