
 

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 

WYJAZD  na Białorus Bitwy pod Lenino 

 
Termin:    10 -13.10.2019 
CENA WYCIECZKI :1195,- PLN/os.  

 
DZIEŃ I WARSZAWA –GORKI. 

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przy pl. 

Bankowym ,  godz. 6.15 odjazd na trasę: Warszawa –– Gorki . 

Przekroczenie granicy Terespol – Brześc.Przyjazd do Brześcia , 

wymiana walut, krótki odpoczynek. Wyjazd w kierunku Gorki, 

Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

  DZIEŃ  III   GORKI -LENINO . 

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. Udział w uroczystościach .Powrót  do 

hotelu.  Obiadokolacja ,nocleg.  

 

DZIEŃ III   GORKI -KUROPATY- MINSK.  

Śniadanie.  Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:  

KUROPATY  – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia 

wielu  tysięcy Polaków i Białorusinów. (KUROPATY wymienia się 

często obok innych: Katynia, Miednoje, Charkowa... Według tzw. 

białoruskiej listy katyńskiej właśnie tutaj może spoczywać 3872 Polaków, 

zamordowanych wiosną 1940 roku (kwiecień-maj). Miejsce masowych 

grobów odkrył Zanon Paźniak w roku 1988. W roku 1989 na "Święto 

Dziadów" ustawiono w Kuropatach "Krzyż Pokutny”).  

Zwiedzanie 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, 

Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
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DZIEŃ IV    MINSK – BRZEŚĆ -WARSZAWA 

Pośniadaniu  przejazd do Miru, z zespołem pałacowo-

parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę 

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.dalej 

przejazd do Brześcia  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,odrobinę czasu wolnego oraz wyjazd do kraju .  

 

CENA WYCIECZKI :1197,- PLN  
             

Cena  obejmuje:  

 przejazd autokarem na całej trasie;   

 3 noclegi wg programu, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;  

 wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (3x)  

 ubezpieczenie NW i KL  

 obsługę pilota na całej trasie.;  

Cena nie obejmuje kosztów:  
- wizy białoruskiej 100 PLN;   

- usługi przewodników miejscowych,  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - 25 EUR 

 


