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Pielgrzymka 6 dni – Białoruś     termin: 28.04.-03.05.2020 r.
Dzień 1
6:00 - Msza Święta, wyjazd.  Przejazd do Białegostoku, spacer po mieście z przewodnikiem. Zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 2
Śniadanie. Wyjazd w stronę Białorusi, przekroczenie granicy, przejazd do  Różany, ruiny Pałacu Sa-
piehów, jednej z największych kresowych rezydencji – zwiedzanie muzeum . Następnie  Kosowo Po-
leskie - Pałac Pusłowskich, który nazywano „rycerskim snem”, dalej Folwark Mereczowszczyzna –
miejsce  urodzenia  Tadeusza Kościuszki.  Zwiedzanie  Muzeum w Dworze  Andrzeja  Tadeusza Ko-
ściuszki. Wyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Nieświeźu.                              
Dzień 3
Śniadanie. Nieśwież – jedno z najważniejszych miast w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, za-
mienione w ordynację Radziwiłłów. Zespół pałacowo-parkowy w Nieświeżu został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie pałacu i  kościoła Bożego Ciała w którym znajduje
się krypta książąt Radziwiłłów. Przejazd do Mińska, stolicy Białorusi. Spacer po historycznym cen-
trum starego miasta, Górne Miasto z Ratuszem i Soborem św. Ducha,  Kościół Najświętszej Maryi
Panny, rynek, rzeka i najstarsza ulica Niemiha. Dynamiczny współczesny wizerunek miasta. Powrót
do Nieświeża, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 4
Śniadanie. Wycieczka do Miru – zamek okresu średniowiecznego, zabytek architektury obronnej Bia-
łorusi (XVI w.), wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO[zwiedzanie z zewnątrz]. Wyjazd
do  Zaosia –  miejsca  urodzenia  Adama  Mickiewicza  z  zrekonstruowanym  skromnym  rodzinnym
dworkiem.  Następnie jezioro Świteź. Przejazd do Nowogródka, podczas spaceru z przewodnikiem
zobaczymy muzeum poety, ruiny zamku, Farę w której Władysław Jagiełło poślubił księżniczkę Soń-
kę  Holszańską i  w której ochrzczony został Adam Mickiewicz, kopiec Wieszcza, pomnik,  rynek.
Msza Święta – spotkanie z księdzem Jerzym, - proboszczem parafii św. Michała Archanioła.  Wy-
jazd do Lidy, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 5
Śniadanie.  Wycieczka  po  Lidzie.  Przez stulecia miasto należało do różnych magnatów Wielkiego
Księstwa Litewskiego. W drodze do  Grodna wizyta w Wasiliszkach – muzeum Czesława Niemena.
Następnie przejazd do sportretowanych w powieści „Nad Niemnem”  Bohatyrowicz – odwiedzimy
grób Jana I Cecylii. Przyjazd do Grodna, spacer po mieście z przewodnikiem : Stary Zamek (XIV w.)
i Nowy Zamek  – ten, w którym  przegłosowano drugi rozbiór Polski, wspaniała katedra z pięknym
wystrojem wnętrz, Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (XII w.), kościół i klasztor franciszkanów (XVII
w.), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6
Śniadanie. Zwiedzanie Domu Elizy Orzeszkowej, wyjazd do Polski. W drodze powrotnej obiad. Po-
wrót do Poznania w późnych godz. wieczornych i zakończenie wycieczki.

Cena: 1.530 zł/os 

Uwaga: - bilety wstępu i przewodnicy lokalni płatni dodatkowo – 50 €/os
 - koszt wynajmu zestawu nagłaśniającego wynosi 30 zł/os
 -dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 70 €

Do udziału w wyjeździe niezbędny jest PASZPORT, który na ok. 30 dni przed wyjazdem musi zostać
przekazany do Organizatora w celu wyrobienia wizy. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesię -
cy licząc od daty powrotu. Do wizy wymagane jest również 1 aktualne zdjęcie paszportowe.
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Świadczenia: przejazd autokarem, realizacja programu, wszelkie rezerwacje,  5 noclegów w hotelach,
wyżywienie – 5 śniadań,  5 obiadokolacji,  obiad w drodze powrotnej, wiza białoruska, rezerwacje
Mszy Świętych, opieka pilota, ubezpieczenie NNW , KL, opłaty graniczne, drogowe

Program jest ramowy i zostanie potwierdzony po zebraniu się grupy i wpłaceniu zaliczki
do poszczególnych hoteli. Może się to łączyć ze zmianą kolejności zwiedzanych obiektów

lub niewielką korektą trasy.

Zapisy: do 10.12.2019r.

Po zebraniu deklaracji wyjazdu  i potwierdzeniu, że wyjazd dojdzie do skutku,
zaliczka – 300,- zł./osoba  do dnia  15.12.2019r

Konto bankowe mBank -  92 1140 2017 0000 4102 0494 9535 
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