
ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW 
 WYCIECZKA NA BIAŁORUŚ

Trasa: Elbląg – Białystok – Supraśl – Grodno – Lida – Baranowicze – Warszawa – Elbląg

Dzień I – (czwartek)

06:45 – zbiórka uczestników wyjazdu, przed budynkiem PTTK w Elblągu, ul. Krótka 5,
06:00 – wyjazd na trasę: Elbląg – Olsztyn – Ostrołęka – Białystok – Supraśl (380 km), po drodze zwiedzanie:

TYKOCIN –  perła  architektury  baroku,  rynek,  zabytkowe domy,  pomnik  S.  Czarnieckiego,  zespół  kościelny  św.  Trójcy,
synagoga, muzeum z dużymi zbiorami judaików, Dom Talmudyczny, zamek,
BIAŁYSTOK – przejazd przez miasto, pałac Branickich, katedra Wniebowzięcia NMP, kościół św. Rocha,
SUPRAŚL – muzeum ikon, zespół pałacowy Buchholtzów, eklektyczny park, cerkiew i Pałac Opatów,
zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych, obiadokolacja, nocleg.

Dzień II – (piątek)

07:30 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na trasę: Grodno – Lida (195 km), po drodze zwiedzanie:
BOHONIKI – wieś tatarska założona na mocy przywileju Jana III Sobieskiego, meczet, mizar (cmentarz),
GRODNO  – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i  klasztor Brygidek, dom
E. Orzeszkowej, cmentarz katolicki, cerkiew prawosławna św. Borysa i Gleba na Kołoży,
SZCZUCZYN – dawna własność ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego, pałac neoklasycy-
styczny z końca XIX w., kościół katolicki ufundowany przez Pijarów,
JEWŁASZE – miejsce śmierci legendarnego cichociemnego Jana Piwnika „Ponurego”, pomnik,
WASILISZKI – dom rodzinny Cz. Niemena, neogotycki kościół p.w. św. Piotra i Pawła,
LIDA – zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2-osobowych, obiadokolacja, wieczorny spacer, nocleg.

Dzień III – (sobota)

07:45 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Baranowicz (130 km), po drodze zwiedzanie:
NOWOGRÓDEK  – dworek-muzeum A. Mickiewicza,  pomnik i kopiec poety, Góra Zamkowa, ruiny zamku, kościół  farny,
w którym odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, tam ochrzczony był również A. Mickiewicz,
JEZIORO ŚWITEŹ – ulubione jezioro A. Mickiewicza,
MIR – zespół zamkowo-parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi, lista dziedzictwa narodowego UNESCO, za-
bytkowa zabudowa rynku, cerkiew, jesziwa, synagoga,
NIEŚWIEŻ – miasto Radziwiłłów, zespół pałacowo-parkowy, lista dziedzictwa kultury UNESCO, kościół p.w. Bożego Ciała,
Brama Słucka, ratusz,
BARANOWICZE – Dom Pielgrzyma, zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych, obiadokolacja, nocleg.

Dzień IV- (niedziela)

07:45 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie:
KOSÓW POLESKI – dawny pałac Pusłowskich, folwark Mereczowszczyzna, dworek – miejsce urodzin T. Kościuszki, kościół
św. Trójcy, miejsce chrztu T. Kościuszki,
BEREZA KARTUSKA – ruiny klasztoru Kartuzów, budynki dawnego obozu,
KOBRYŃ – cmentarz poległych w bitwie nadniemeńskiej w 1920 r., grób Aleksandra Mickiewicza (brata poety), Dom Suwo-
rowa, w którym mieszkał R. Traugutt,
TWIERDZA BRZESKA – wybudowana w latach 1833-42, częściowo zachowany budynek koszarowy, wyjazd przez przejście
graniczne Brześć-Terespol do Elbląga przez Olsztyn (490 km),

ok. godz. 23:00 przyjazd do Elbląga, zakończenie wycieczki.

Cena wycieczki: 600,00 zł/osobę
Świadczenia objęte ceną:
 przejazd autokarem turystycznym z klimatyzacją,
 opieka pilota oraz przewodnika po zwiedzanych obiektach,
 ubezpieczenie KL oraz NNW,
 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami),
 wyżywienie jak w programie.

Świadczenia nie objęte ceną:
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 wiza białoruska.
Koszt powyższych świadczeń – 20 EUR UWAGA: obowiązuje ważny paszport (min. 6-miesięczna ważność)!!!


