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8 dniowa pielgrzymka na Białoruś
27.06-4.07.2020
1 dzień. Godz. 4.00 wyjazd z Wrocławia, al. Kasprowicza 26. Przejazd do przejścia
granicznego Terespol – Brześć, odprawa graniczna, przejazd na Białoruś,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień. Śniadanie, zwiedzanie Brześcia - kompleks Twierdzy Brzeskiej, spacer po
mieście. Przejazd do Kosowa Podlaskiego rodzinnej miejscowości Tadeusza
Kościuszko – kościół św. Trójcy, dworek T. Kościuszki. obiadokolacja, nocleg
3 dzień. Śniadanie, Janów Poleski- sanktuarium św. Andrzeja Boboli (miejsce
meczeńskiej śmierci), przejazd do Pińska: Pałac Butrymowiczów, Kościół i klasztor
oo. Franciszkanów, kolegium oo. jezuitów, rejs statkiem po Pinie. Łohiszynsanktuarium MB królowej Polesia, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień. Śniadanie. przejazd do Miru - zwiedzanie Mirskiego zespołu zamkowo parkowego z zamkiem, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku
Horeszków z „Pana Tadeusza”, w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO. Przejazd nad
słynne jezioro Świteź. Następnie przejazd do Nowogródka – pierwszej stolicy
Wielkiego Księstwa Litewskiego - kościół pw. Archanioła Michała, góra zamkowa,
kopiec Mickiewicza, kościół farny, zwiedzanie domu - muzeum wieszcza.
Sanktuarium Błogosławionych Męczennic Nazaretanek, Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień. Śniadanie, zwiedzanie Baranowicz: cerkiew prawosławna „Pokrowy”, gdzie
zobaczymy przepiękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z cerkwi, znajdującej
się na dawnym Placu Saskim. Przejazd do Nieświeża – zwiedzanie rezydencji
rodowej rodu Radziwiłłów – Zamek oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała.
W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu
Radziwiłłów. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień. Śniadanie. Przejazd do Mińska – stolicy Białorusi. Zwiedzanie miasta:
zabytkowa starówka, kościół św. Szymona i Heleny Prospekt Niezależności.
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień. Śniadanie. Wasiliszki- dom rodzinny Czesława Niemena, Bohatyrowiczezwiedzanie słynnego zaścianku szlacheckiego rozsławionego przez Elizę
Orzeszkową,
8 dzień. Śniadanie, Grodno- zwiedzanie miasta, Kościół MB Anielskiej, plac im.
Stefana Batorego, katedra, Nowy i Stary Zamek, synagoga chóralna, dom Elizy
Orzeszkowej, cmentarz rzymskokatolicki z mogiłą pisarki. obiadokolacja. przejazd
do Polski, powrót do Wrocławia w godzinach nocnych.

liczba osób: 40-46

Cena za os: 1400 zł

Cena zawiera:

transport autokarem

7 noclegów w hotelach (pokoje 2 os z łazienkami)

7 śniadań, 8 obiadokolacji

opiekę pilota wycieczek

ubezpieczenie NNW 5000 PLN, KL – 10000 Euro (wliczone koszty leczenia
chorób przewlekłych)

Cena nie zawiera:

bilety wstępu, audio guide, napoje, opłaty miejscowe, przewodnicy lokalni,
degustacje, wieczór folklorystyczny z muzyką na żywo - razem 85 euro /os


ewentualna wiza- informacja 30.01.2020 (zniesienie wiz w 2020 roku lub
ewentualny koszt około 25 euro)

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Do wyjazdu niezbędny paszport ważny min. do grudnia 2020

