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Wycieczka na Białoruś  

”Białoruski Wianek” 8 dni 02.08- 09.08.2020 

I DZIEŃ : WARSZAWA – BRZEŚĆ- WOŁCZYN  

 Godz 8.00 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol –  Brześć. Przyjazd 

do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz 

zwiedzanie m. in. Twierdzy  Brzeskiej, Kościół Podwyższenia Krzyża 

Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki 

Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra, cmentarz katolicki 

.Skoki – pałac rodziny Juliana Ursyna  Niemcewicza. Wołczyn –  

miejsce urodzin ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, Kościół pw. Św. Trójcy – miejsce jego pochówku. 

Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu w Brześciu , nocleg.  

 

 

II DZIEŃ BRZEŚĆ –RÓŻANA – KOSÓW POLESKI- PIŃSK.  

Po śniadaniu – wyjazd do Pińska  oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:. PRUŻANA – zespół pałacowy 

w d. majątku Szwykowskich (w muzeum ikona z XVI wieku), RÓŻANA – malownicze ruiny zamku 

Sapiehów;, 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 , dalej  przejazd 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.  

 

III DZIEŃ: PINSK –STOLIN- DAWID GRÓDEK –TURÓW 

Wyjazd do Turowa . Przejazd przez: STOLIN (ruiny zespołu pałacowego majątku Radziwiłłów; w d. zabudowaniach gospodarczych 

mieszczą się: Muzeum Krajoznawcze zał. w 1955 r. i szkoła muzyczna; synagoga z 1792 r.) – DAWID GRÓDEK (poleska 

miejscowość, która zachowała charakter dawnego kresowego miasteczka; Góra Zamkowa, drewniana zabudowa i cerkiew p.w. św. 

Jerzego z II poł. XVII w.) - TURÓW (drewniana cerkiew prawosławna z 1810 r., w której znajdują się kamienne krzyże z XII w. o 

wysokości ok. 2 m i szerokości poprzecznego ramienia ok. 1 m, otoczone kultem - tzw. „krzyże turowskie”, mające opinię 

cudownych),obiadokolacja, nocleg 

 IV DZIEŃ :TURÓW -PETRYKOW-MOZYRZ- CHOJNIKI- HOMEL  

Po śniadaniu wyjazd do Homla  oraz zwiedzanie:  

PETRYKÓW – miejscowość nad brzegiem Prypeci, własność książąt Olelkowiczów słuckich, następnie Chodkiewiczów; Góra 

Zamkowa – pozostałości fosy, wałów i  parku pałacowego; cerkiew prawosławna; 

MOZYRZ –miasto na wysokim brzegu Prypeci; zespół klasztorny bernardynów wzniesiony w XVII wieku, fundacji Stefana Łoszki, 

przebudowany w XVIII wieku przez Kazimierza Oskierkę; barokowy kościół pw. Michała Archanioła; zespół klasztorny cystersów  

oraz zespół klasztorny cysterek; d. browar;  

CHOJNIKI – początkowo własność Wiśniowieckich, następnie Słuszków, od poł. XVIII wieku Józefa Prozora;  eklektyczny pałac z 

1912r. , obecnie dom dziecka; park; Muzeum Tragedii Czarnobylskiej;  

Przyjazd do hotelu w Homlu. zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
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DZIEŃ: HOMEL-Wietka.  

Po śniadaniu wyjazd do Mohylewa i zwiedzanie:   

HOMEL – zespół pałacowo - parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza 

(pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim),  park krajobrazowy;   pałac letni Rumiancewów 

i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; kamienice z przełomu XIX i XX 

wieku;  molenna;  rejs statkiem po rzece Soż.   

VI  DZIEŃ:HOMEL –MOHYLEW-GORKI. 

Po śniadaniu wyjazd do Mohylewa oraz  zwiedzanie 

MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z 

II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja; pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; 
pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki.  

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. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

 

VII  DZIEŃ : GORKI- BOBRUJSK- –SŁUCK –KLECK -BARANOWICZE 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie miejscowości 

BOBRUJSK – twierdza zbudowana przez Rosjan w l. 1807-36 w historycznym centrum miasta, m.in.  wg planów gen. 

K.Oppermana i A. Sztajberta; neogotycki kościół katolicki z 1903r;  budynki z XIX i XXw. - synagoga, tzw. biała cerkiew, hale 

targowe, dawny browar, dworzec kolejowy 

SŁUCK – słynny w wieku XVIII z fabryki pasów, zw. Słuckimi - muzeum pasów słuckich , założonej przez Hieronima Floriana 

Radziwiłła;. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.  

 

VIII DZIEŃ: BARANOWICZE-MOWA MYSZ- BRZEŚĆ-WARSAWA. 

Po śniadaniu wyjazd do Brześcia oraz zwiedzanie 

Nowa Mysz – Kościół Przemienienia Pańskiego, Kościół Przemienienia Pańskiego+ cmentarz. 

Termin 02.08. -09.08.2020 

CENA : 2150,-pln ( przy grupie  20,-os.)  

Cena obejmuje :  

> 7 noclegów w hotelach 2* i 3 *  

> 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

> opiekę pilota na całą trasę 

> ubezpieczenie  SIGNAL IDUNA NNW ( do 10.000-zł /os )  i KL ( do 40.000 – zł/os ) 

> przejazd autokarem/busem , opłaty drogowe i parkingowe  

 
Cena nie obejmuje : 

- kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników w obiektach turystycznych -85 Euro/os. 

- kosztów wizy białoruskiej oraz dokumentacji wizowej -100,pln/os.   


