
 

BIAŁORUŚ – ŚLADAMI POLSKIEJ HISTORII 
01-04.07.2021 

 

1 dzień – 01.07.2021   

Wyjazd Sanoka, Krosna, Jasła i Biecza wieczorem 30.06.2021. Spotkanie  

z przewodnikiem na granicy po białoruskej stronie. Ruszamy szlakiem 

Elizy Orzeszkowej i bohaterów jej powieści „Nad Niemnem” w 

kierunku Bohaterowicz, w których rozgrywa się akcja powieści Nad 

Niemnem (mogiła Jana i Cecylii oraz Górka Powstańców z 1863r).  

Przyjazd do Grodna. Zwiedzania miasta królewskich rezydencji, 

kościołów i klasztorów oraz  pałaców najznamienitszych rodów 

magnackich Rzeczypospolitej. Obiadokolacja. Nocleg w Grodnie.  

2 dzień – 02.07.2021 

Po śniadaniu wyjazd do Wasiliszek, rodzinnej miejscowości Czesława 

Niemena. Kolejny przystanek to Nowogródek, w którym znajduję się 

dworek A. Mickiewicza oraz jego kopiec i pomnik, góra Zamkowa 

i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz fara, w której ochrzczono 

Mickiewicza. Wyjazd z Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź (postój 

nad jeziorem) oraz Zaosia - miejsca urodzenia A. Mickiewicza. 

Obiadokolacja, nocleg w Baranowiczach.  

3 dzień – 03.07.2021 

Śniadanie.  Zwiedzanie miasteczka Mir, gdzie jest najlepiej zachowany 

plan architektoniczny dawnego miasteczka, a także rynek, kościół pw. 

św. Mikołaja, cerkiew pw. św. Trójcy, budynek słynnej na cały świat 

mirskiej jesziwy, synagoga. Nieopodal znajduje się zespół zamkowo- 

parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi wpisany na listę 

UNESCO. Przejazd w kierunku Kosowa Poleskiego. Zobaczymy kościół 

pw. św. Trójcy, który powstał na miejscu dawnego kościoła w którym 

był ochrzczony Tadeusz Kościuszko. W kościele jest również 

chrzcielnica w której ochrzczony był przywódca powstania. W głównym ołtarzu zobaczymy też 

cudowny obraz matki Bożej Łaskawej. Następnie zobaczymy neogotycki pałac Pusłowskich i w 

niewielkiej odległości dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia T. Kościuszki, w 

odbudowanym dworze mieści się jego muzeum. Wyjazd w kierunku miasteczka Różana gdzie 

zwiedzimy ruiny dawnej rezydencji Sapiehów, kościół katolicki pw. św. Trójcy,  cerkiew i klasztor 

bazylianów zbudowane w latach 1762-79. Obiadokolacja i nocleg w Brześciu.   

4 dzień – 04.07.2021 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Skoki – miejsca urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza, 

zwiedzanie kompleksu folwarczno-parkowego z zachowanym dworkiem Niemcewiczów z końca XVIII 

w. Objazd Brześcia i zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX -XXI w, najstarsza prawosławną 

świątynię miasta sobór pw. św „Symeona” zbudowany 1868 r., cerkiew pw. św. Mikołaja, z 1906 r, 



Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 

SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

nazywano „Brackaja”. Na centralnym placu miasta znajduje się kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego, wzniesiony w 1856 r. w stylu późnego klasycyzmu. W kościele znajduje się  cudowny obraz 

MB Brzeskiej z XVII w. Następnie zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Na trasie późny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.  

 

Cena: 1190 zł – dla gr. min. 35 os. 

Uwaga: dla grup mniejszych niż 35 os. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny 

Rabat 20 zł - czł. PTTK, młodzieży do 16 r.ż. 

Wpisowe - w kwocie 300 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia 

Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki 

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem; opłaty drogowe i parkingowe; opłaty za sporządzenie 
dokumentów do przejazdu bez wizy; 3 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami); 3 obiadokolacje;  
1 obiad w drodze powrotnej; 3 śniadania; usługa pilota; usługa przewodnika polskojęzycznego; 
ubezpieczenie NNW, KL; sprzęt nagłaśniający TGS; bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.  

Cena nie obejmuje: dopłaty do pokoju SGL; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

 

 


