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1 dzień – 04.09.2021 

Wyjazd z Sanoka godz. 0:00, Krosna godz. 0:45, Jasła godz.1:15. Przyjazd   

w godzinach porannych do Brześcia. Spotkanie z przewodnikiem. Wyjazd w 

kierunku Pinska. Pierwszy przystanek robimy w miejscowości  Hruszowa, 

gdzie zobaczymy pozostałości dworu rodziny Rodziewiczów, w którym 

mieszkała słynna polska pisarka Maria Rodziewiczówna, zwana „Panią na 

Hruszowej”. Obok rośnie potężny dąb nazwany przez pisarkę „Dewajtis”. 

Dalej jedziemy do Pińska.  Zwiedzanie stolicy Polesia. W miejscu połączenia 

rzek: Piny, Jesiołdy i Prypeci znajduje się Pińsk-stolica prypeckiego Polesia. To 

jedno z najstarszych miast Białorusi, o bogatej historii z cennymi, 

zachowanymi zabytkami architektonicznymi. W Pińsku urodził się biskup, 

historyk i poeta Adam Naruszewicz oraz pisarz i mistrz reportażu Ryszard 

Kapuścinski, pierwszy prezydent Izraela Chaim Wiezman i premier tego kraju 

Golda Meir oraz wielu innych sławnych ludzi. Zobaczymy  najcenniejsze 

zabytki Pińska – Pałac Butrymowiczów  z 1794 r., klasztor franciszkanów 

i kościół pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w I pol. XVIII w., budynek 

kolegium jezuitów wzniesiony w XVII w., kościół św. Barbary - były kościół 

Bernardynów,  kościół św. Karola Boromeusza  z końca XVIII w.  Następnie 

jedziemy  do miasta Janów Poleski miejsca męczeńskiej śmierci Andrzeja 

Boboli. Zobaczymy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli kościół Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Tuż za miastem  znajduje się linia Struwego. Była ona 

wykorzystana w celu wyznaczenia parametrów ziemi, jej formy i pomiarów 

(kształtu). Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dalej 

jedziemy do miejscowości Kobryń. Zakwaterowanie. Obiadokolacja w stylu 

białoruskim (poleski wieczór etnograficzny, muzyka i śpiewy). Nocleg.  

2 dzień – 05.09.2021 

Śniadanie. Zwiedzanie Kobrynia. Robimy krótki postój w centrum miasta gdzie zobaczymy dworek miejski w 

którym w 1860 r. mieszkał przyszły dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt. Dalej zrobimy 

objazd miasta. Zobaczymy kościół katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany 

w latach 1843-46, Następnie podjedziemy na stary cmentarz katolicki na którym spoczywają Aleksander 

Mickiewicz (brat Adama Mickiewicza). Przejazd do Brześcia. Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast 

na Białorusi.  W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. 

Do największych atrakcji miasta  należy twierdza brzeska.  Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, 

zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-42.  Stworzono tu pomnik ku czci żołnierzy 

armii radzieckiej poległych latem 1941 roku w walkach z Niemcami. Następnie zrobimy objazd miasta.  Na 

centralnym placu miasta zwiedzimy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony w 1856 r. w stylu 

późnego klasycyzmu. W kościele znajduje się  cudowny obraz MB Brzeskiej z XVII w. Pieszo przejdziemy jedną 

z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni”. Jest to główna promenada miejska otoczona przez 
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historyczne budynki w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części 

ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia” Brześcia. Obiad w Brześciu. Wyjazd na  przejście graniczne do Polski. 

Powrót do miejsc zbiórki w godzinach ok.24:00-1:00.   

Cena:  690 zł 

Wpisowe - w kwocie 200 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia 

Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki  

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

Świadczenia zawarte w cenie: transport; opłaty drogowe; przygotowanie dokumentacji do wjazdu 
bezwizowego; 1 nocleg; 1 śniadanie; obiadokolacja z muzyką; kuchnią poleską i alkoholem na dobry 
początek; obiad w Brześciu, usługa pilota; usługa miejscowego przewodnika polskojęzycznego; 
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagaż (z włączeniem chorób przewlekłych, z rozszerzeniem ochrony o leczenie 
chorób spowodowanych przez Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 i ich mutacje); sprzęt nagłaśniający TGS.  
Cena nie obejmuje: świadczeń nie wymienionych w ofercie; dopłaty do pokoju 1-osobowego; ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. 
 


