PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. +48 89 526 16 18, fax +48 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl www.popkswarmia.com.pl
NIP 739 05 04 047

KONTO: PKO BP O. OLSZTYN 51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

TERMINY

BIAŁORUŚ 6 DNI

18.05 – 23.05.2019
21.09 – 26.09.2019
CENA

1 390 PLN/os.
I RATA
450 PLN

GRODNO – NOWOGRÓDEK – MIŃSK – MIR – NIEŚWIEŻ – BARANOWICZE - BRZEŚĆ

1 DZIEŃ
04:30 – podstawienie autokaru przy Hali Uranii (górny parking)
05:00 – odjazd autokaru
Przejazd do Grodna. Zwiedzanie (3 godziny): Stary Górny zamek XII-XVIII w., Nowy
Zamek zbudowany w latach 1734-1751 na miejscu Zamku Dolnego, Cerkiew św. Borysa i Gleba XII w., kościół pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego zbudowany w latach 1678-1705, kościół znalezienia św. Krzyża i klasztor bernardynów – zabytek architektury XVI-XVIII w., kościół i klasztor pofranciszkański z XVII w., dom pisarki Elizy
Orzeszkowej, pałac Brzostowskich (później Sapieżyński) w którym odbywały się sejmy
Rzeczypospolitej w latach 1718 - 1730, kościół Zwiastowania N.M.B. i klasztor PP
Brygidek obecnie sióstr nazaretanek z drewnianym lamusem z wieku XVIII, cmentarz
katolicki – trzecia co do wielkości nekropola we wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej.
19:00 – koncert zespołu „LECHICI”.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu „Semaszko”.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach. Przejazd do Nowogródka, pierwszej stolicy Księstwa Litewskiego. Zwiedzanie: góra Mendoga, średniowieczny zamek, kościół farny, kopiec A. Mickiewicza.
Dodatkowo muzeum A. Mickiewicza. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu
„AquaMinsk”. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Mińska: Ratusz z XVIII w., Katedra św. Ducha z XVII w., kościół św. Rocha z pierwszej połowy XIX w., cerkiew św. Piotra i Pawła z XVII w., cmentarz kalwaryjski, Biblioteka Narodowa, Mińsk-Arena. Powrót do hotelu. Obiadokolacja,
nocleg.
4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie zamku - pomnika białoruskiej architektury
XVI-XVII w., w 1994 r. wpisanego na listę Światowego dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Przejazd do Nieświeża – stolica «niekoronowanych królów». W zamku dotychczas mieszka Fantazmat Barbary Radziwiłł. Koło zamku znajduje się zespół parków,
bogaty rzeźbiarstwami i reliktowymi roślinami z różnych państw świata. Nieśwież miasto-muzeum. Oprócz zamku turyści oglądają kościół XVI w., rodzinny grobowiec
Radziwiłłów, Bramę Słucka, Ratusz. Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w hotelu „Gorizont”. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Brześcia. Zwiedzanie m.in. słynnej twierdzy brzeskiej, pomnika Adama Mickiewicza. Zakwaterowanie w hotelu „Brest-Intourist”. Obiadokolacja,
nocleg.
6 DZIEŃ
Śniadanie. Powrót do Olsztyna. Fakultatywnie: obiad na terenie Polski. Zakończenie
wycieczki w godzinach nocnych.

płatna

przy

zapisie

II RATA
płatna na 35 dni przed wyjazdem

CENA OBEJMUJE
– przejazd autokarem klasy
turystycznej (DVD, toaleta,
coffee bar),
– 5 noclegów w hotelach
**+/*** (pokoje 2-os. z łazienkami),
– wyżywienie:
śniadania
i obiadokolacje wymienione w programie,
– opiekę pilota,
– obsługę przewodnika w
j. polskim,
– ubezpieczenie KL, NNW.
DODATKOWO PŁATNE
– bilety wstępu: ok. 30 EURpłatne pilotowi na miejscu,
– wiza białoruska + pośrednictwo wizowe – 200 zł,
– dopłata do pokoju 1-os.
ok. 300 zł.
UWAGI
Przy wpłacie II raty należy
dostarczyć:
– wypełniony i podpisany
osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o
wydanie wizy,
– zdjęcie o wymiarach 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),
– paszport ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności
wizy, konieczne co najmniej 2 czyste strony.
Program ramowy, kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.

