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 PROGRAM RAMOWY 
 
 
DZIEŃ 1 
Wyjazd o godz. 20:30, nocny przejazd przez Polskę. 
 
DZIEŃ 2  
Przyjazd do GRODNA, spacer: stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania 
NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, apteka, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy 
Orzeszkowej. Przejazd do LIDY, spacer po mieście: zamek książąt litewskich zbudowany przez księcia 
Giedymina na planie czworoboku z dwiema wieżami w stylu gotyckim, barokowy kościół farny z bogato 
wyposażonym wnętrzem (rzeźby, freski, ornamenty stiukowe), kościół i klasztor Pijarów. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ 3  
Śniadanie, przejazd do NOWOGRÓDKA, gdzie zobaczymy Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik 
Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku. Przejazd nad jezioro ŚWITEŹ - krótki 
pobyt nad jeziorem. Przejazd do miejscowości MIR, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-
zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym 
na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.  
 

   
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, spacer po MIŃSKU w trakcie którego zobaczymy m.in: monumentalny Plac Priwaksalnaja z 
wieżami miejskimi, Plac Niepodległości, Czerwony Kościół, Pałac Republiki, Plac Zwycięstwa, cerkiew 
Aleksandra Newskiego, Przedmieście Troickie. Następnie udamy się na obrzeża Mińska, gdzie zobaczymy 
UROCZYSKO KUROPATY gdzie znajdują się masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 
1937–1941. Przejazd na tereny dawnej granicy II RP. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie, przejazd do NIEŚWIEŻA – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI 
wieku p.w. Bożego Ciała - pierwszego barokowego kościoła na terenie ziem Polskich. W kryptach 
grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Następnie 
zwiedzanie zamku Radziwiłłów, w którym zobaczymy m.in salę kominkową, salę hetmańską, salę 
łowiecką, bawialnie i sypialnię. Przejazd do BRZEŚCIA, zwiedzanie twierdzy Brzeskiej - zespół fortyfikacji 
wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX wieku w skład której wchodzą cytadela, bramy 
obronne oraz Pomnik radzieckich obrońców Twierdzy. Wyjazd w drogę powrotną, przekroczenie granicy 
polsko-białoruskiej. 
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DZIEŃ 6 
Powrót do Krakowa w godzinach nocnych/porannych. 
            

             
CENA ZAWIERA 

 Opiekę pilota – przewodnika  
 Przejazd autokarem  
 3 noclegi w hotelach **/*** lub pensjonatach  
 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
 Ubezpieczenie KL + NNW+  BP 
 Vat 
 Koszty uzyskania wizy  

 
Przy 40 os. pełnopłatnych 990 zł /os. 
Przy 45 os. pełnopłatnych 950 zł /os. 
 
CENA NIE ZAWIERA 

 Obowiązkowych biletów wstępu: 40 EUR /os. zbierane przez pilota w autokarze 
 
DODATKOWE OPCJE 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 4,55%  
 Ubezpieczenie choroby przewlekłe - 5,94zł/osobę/dzień 
Więcej szczegółów na temat dodatkowych ubezpieczeń 

 
 
 
UWAGI  

 Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie   
 NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA WIZY, SKŁADANE NA 1 MIESIĄC PRZED WYCIECZKĄ W 

BIURZE PODRÓŻY :  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYROBIENIA WIZY: 
1) PASZPORT ważny minimum 3 miesięcy od momentu zakończenia wycieczki 
2) ZDJĘCIE - zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na 
wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym 
powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe). 
3) WNIOSEK WIZOWY (Wypełniony wzór wniosku dostarczy odpowiednio wcześniej 
biuro podróży)- wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz 
wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej 
Ambasady Białorusi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi 
literami łacińskimi, jednym długopisem, bez przekreśleń i poprawień) 
4) CZYTELNA KOPIA DOWODÓW OSOBISTYCH LUB PASZPORTÓW (strona ze zdjęciem i 
danymi) RODZICÓW. Jeśli jest tylko jeden rodzic proszę na kopii napisać odręcznie 
dlaczego. 
 
 


