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Wycieczka na Białoruś ”Śladami wybitnych Polaków” 

                   Termin wycieczki : 01.05.-04.05.2019 -4 dni  

DZIEŃ I WARSZAWA - BRZEŚĆ- -BARANOWICZE 

          Wyjazd w kierunku Brześcia. 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,  

Przejazd do  BARANOWICZ , zakwaterowanie  w sanatorium  , obiadokolacja , nocleg. 

DZIEŃ II  BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ –MIŃSK - BARANOWICZE 

Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:  

NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i 

ośrodek 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". wyjazd do  Mińska - stolicy 

Białorusi: zwiedzanie miasta  m.i. 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. spacer po centrum Mińska. 

Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg 

DZIEŃ III  BARANOWICZE – ZAOSIE - NOWOGRÓDEK -MIR – BARANOWICZE.  

Po śniadaniu – przejazd do Grodna  oraz zwiedzanie 

miejscowości na trasie:  

ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym 

folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi 

Mickiewiczowi. 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 
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Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.. 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; Powrót do Baranowicz na nocleg.   

DZIEŃ IV  BARANOWICZE  – KOSÓWPOLESKI - WARSZAWA. 

Po śniadaniu wyjazd w trasę :KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich;  Mereszowszczyzna: 

odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki,  obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – 

miejsce chrztu T. Kościuszki. Przejazd do Brześcia ,odrobina czasu wolnego  w Brześciu. 

Wyjazd do kraju.  

Cena wycieczki: 975– przy grupie min. 20 osób  

Cena zawiera:  

- zakwaterowanie w pokojach  2-os.z łazienkami 

- wyżywienie: dwa posiłki dziennie  

- obsługę pilota na całej trasie,   

- ubezpieczenie polskie NNW i KL;  

-ubezpieczenie medyczne białoruskie;                         

- opłaty miejscowe;  

-usługa transportowa  

 

Opłaty dodatkowe:  

- białoruskiej wizy grupowej oraz dokumentacji wizowej –100 /os.- biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, obsługi przewodników miejscowych  - 35 EUR 

 


