Białoruś 6 dni
autokarem
Trasa zagraniczna: Druskienniki – Liszkawa – ok. Druskiennik (1) – Grodno – Szczuczyn – Lida – ok.
Lidy (1) – Nowogródek – ok. Mińska (2) – Mińsk – Mir – Nieśwież – Zaosie – ok. Baranowiczów (1) –
Kosów Poleski – Kobryń
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem.
Przekroczenie granicy polsko- litewskiej. Przejazd do
Druskiennik – największego i najsłynniejszego uzdrowiska na
Litwie. Urok Druskiennik doceniło wiele znanych i sławnych
osobistości. Tutaj gościli - historyk T. Narbutt, znany poeta
Władysław Syrokomla, leczył się i koncertował Stanisław
Moniuszko. Ostatnie lata swego życia spędził tu przyjaciel
Adama Mickiewicza poeta Jan Czeczot. Przez pewien czas
mieszkała Eliza Orzeszkowa. Uwielbiał to miasteczko również
Marszałek Józef Piłsudski. Spacer po uzdrowisku i degustacja
wód mineralnych prosto ze źródła. Rejs statkiem
wycieczkowym po Niemnie do Liszkawy – siedziby i miejsca
koronacji księcia Mendoga. Książę Witold wzniósł tu
murowany zamek, do naszych czasów ocalało przyziemie
okrągłej baszt. Krótkie zwiedzanie byłego klasztoru
dominikanów oraz barokowego kościoła. Wzgórze w Liszkawie
przedzielone jest wąwozem na Górę Zamkową i Kościelną:
Góra Zamkowa nad Niemnem to grodzisko z resztkami zamku;
Góra Kościelna, na której kiedyś był kamienny kościół, dziś
zachowały się jedynie fundamenty budynku. Powrót do
Druskiennik. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Przejazd na granicę z Białorusią. Dalsza podróż do
Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na
nadniemeńskiej skarpie: Zamki Stary i Nowy, Cerkiew św.
Borysa i Gleba na Kołoży – piękny widok na rzekę Niemen.
Katedra, pałac Batorego, kościół bernardyński, dom- muzeum
Elizy Orzeszkowej i dawny lamus "dom bez gwoździa", gmach
Teatru Dramatycznego. Spacer wąskimi uliczkami starówki.
Dalsza podróż do Szczuczyna, zwiedzanie zespołu pałacowego
Druckich-Lubeckich. Krótka wizyta w Wasiliszkach – dom
rodzinny Czesława Niemena, kościół św. Piotra i Pawła.
Przejazd do Lidy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Zwiedzanie Lidy – dawnej stolicy Księstwa
Lidzkiego: dominantą miasta jest zamek obronny księcia
Gedymina. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie: dworek
Mickiewicza – muzeum, ruiny zamku Mendoga I, Kościół
Farny – miejsce zaślubin króla Władysława Jagiełły oraz chrztu
Adama Mickiewicza. Następnie przejazd do Mińska.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy
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Białorusi: Górne – prawosławny Sobór Duchu Świętego oraz katolicka Archikatedra imienia Najświętszej
Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem; Troickie Przedmieście w klimacie XIX-wiecznego Mińska,
następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy
zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległości – główną ulicą Mińska, przy której znajdują
się Dom Rządu – siedziba parlamentu, charakterystyczny Kościół św. Szymona i św. Heleny zwany
„czerwonym kościołem”, gmachy mińskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasy widokowej w
gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach z epoki konstruktywizmu z
monumentalnymi gmachami Mińska. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Przejazd do Miru, zwiedzanie zespołu pałacowo–parkowego należącego do ordynacji
nieświeskiej, wpisanego na listę UNESCO. Dalsza podróż do Nieświeży. Zwiedzanie
najważniejszej rezydencji Radziwiłłów, kościoła katolickiego, mauzoleum rodu Radziwiłłów, bramy
słuckiej. Dalsza podróż do Zaosia – dwór i folwark rodziny Mickiewiczów. Przejazd do hotelu w okolicy
Baranowiczów. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Przejazd do Kosowa Poleskiego: ruiny neogotyckiego zamku oraz
Mereczowszczyzny: dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Przejazd do Kobrynia. Krótkie
zwiedzanie: dworek Romualda Traugutta. Przejazd do granicy państwa. Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowości.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd komfortowym autokarem (dvd, klimatyzacja, wc, barek) lub wygodnym busem
(klimatyzacja, dvd)
- 5 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką
- 5 śniadań i 5 obiadokolacji
- program turystyczny
- opiekę pilota
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)
DODATKOWO PŁATNE:
- pakiet do realizacji programu 70 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, rejs statkiem po Niemnie, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatne obligatoryjnie
pilotowi wycieczki
DOPŁATY OPCJONALNE:
Dopłata za pokój 1-os. 500 zł
Dopłata do wizy białoruskiej 150 zł
WIZA:
21 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle), wypełniony wniosek wizowy i paszport
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi, z co najmniej dwiema wolnymi
stronami
Na jbliższe te rminy
Pobyt
6 dni
6 dni
6
6
6
6
6

dni
dni
dni
dni
dni

Data wyjazdu

Kod wycieczki

27.04.16 - 02.05.16
24.05.16 - 29.05.16
11.07.16 - 16.07.16
10.08.16 - 15.08.16
06.09.16 - 11.09.16
19.09.16 - 24.09.16
11.10.16 - 16.10.16

05-925-BIA
05-926-BIA
07-921-BIA
08-917-BIA
09-918-BIA
09-919-BIA
10-902-BIA

Cena
1499.00 PLN
1499.00 PLN
1499.00
1499.00
1499.00
1399.00
1399.00

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

ALPEN TOUR Biuro Turystyczne,  22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

