Szanowni Państwo, zapraszamy na wyjątkową wyprawę na Białoruś, ziemie dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego, dawnej, przedwojennej Polski. Odwiedzimy najważniejsze
miejsca północnej Białorusi, miejsca szczególnie ważne dla Polaków. Ilość miejsc niewielka.
Zapisy oraz wpłaty w Centrum Kultury Kurpiowskiej. Raz jeszcze, zapraszamy najserdeczniej.

BIAŁORUŚ 6 dni
Termin: 30.04 - 05.05.2019
DZIEŃ I KADZIDŁO - GRODNO - LIDA
Podstawienie autokaru w Kadzidle ok. 06:00 rano i przejazd do Grodna, spotkanie z
przewodnikiem i zwiedzanie: GRODNO - Muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek
Stefana Batorego, cerkiew kołożska, pomnik katyński, zabytkowy cmentarz katolicki, kościół
farny, Teatr Lalek i Muzeum Lalek Teatralnych. WASILISZKI - krótka wizyta w domu, w którym
urodził się Czesław Wydrzycki - Niemen. WAWIORKA - Cmentarz w Wiewiórce (Wawierka).
Tu był pochowany mjr Jan Piwnik "Ponury", który zginął 16.06.1944r. w ataku na niemieckie
bunkry pod Jewłaszami. Kościół Przemienienia Pańskiego. Przyjazd do Lidy. Obiadokolacja.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II NOWOGRÓDEK - NOWOGRÓDEK - MIR - NIEŚWIEŻ - JEZIORO ŚWITEŹ
Po śniadaniu przejazd do NOWOGRÓDKA, gdzie zwiedzimy Muzeum, kopiec i pomnik Adama
Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku. 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 NIEŚWIEŻA- rezydencji rodowej
rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego
Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu
Radziwiłłów. Powrót na obiadokolacje i nocleg do Lidy. W drodze powrotnej krótki postój
nad Jeziorem Świteź.
DZIEŃ III LIDA- BIENIAKONIE - KREWO - ZALESIE - MIŃSK
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie po drodze: . IWJE - największe skupisko ludności
tatarskiej na Białorusi; meczet ufundowany przez Elfrydę Zamojską, mizar. BIENIAKONIE kościół św. Jana Chrzciciela, grób Maryli Wereszczakówny, HOLSZANY - zespół klasztorny z
XVII, ruiny zamku Sapiehów (XVI), dwór Jagminów - ob. szkoła KREWO - miejsce zawarcia unii
Polski i Litwy w dniu 14.08.1385 r.; ruiny zamku książąt litewskich (XIV).ZALESIE - d. siedziba

Ogińskich; klasycystyczny pałac wzniesiony dla Michała Kleofasa Ogińskiego; zespół parkowy.
Przyjazd do Mińska. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ IV MIŃSK - NAROCZ
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie miasta: Troickie Przedmieście z ,wyspą
łez”, zabytkowy kościół św. Szymona i Heleny, ratusz, Biblioteka Narodowa z pięknym
widokiem na panoramę Mińska, Prospekt Niezależności. Przejazd do Naroczy obok
największego jeziora w kraju - Jezioro Narocz położonego na terenie Naroczańskigo Parku
Narodowego. Krótki postój na zdjęcia. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V WOROPAJEWO - WIDZE- DRYŚWIATY
Po śniadaniu - zwiedzanie miejscowości na trasie: KOMAJE - gotycki kościół pw. św. Jana
Chrzciciela (o charakterze obronnym); WOROPAJEWO - Pałacyk Hrabiów Przeździeckich
zniszczony podczas I wojny światowej , odbudowany i ponownie zniszczony podczas II wojny
światowej. Dziś podziwiać możemy folwark Przeździeckich (obecnie szpital) z zachowana
fasadą główną, park dworski ze starym mostem. POSTAWY: zespół pałacowo - parkowy
Antoniego Tyzenhauza. Dawna zabudowa rynku. WIDZE - teren działań powstańczych
1794,1831,1863 r. Grób Tomasza Wawrzeckiego- ostatniego naczelnika Insurekcji
Kościuszkowskiej; molenna staroobrzędowców. DRYŚWIATY - tu w latach 1790-1794
mieszkał słynny kompozytor Michał Kleofas Ogiński; Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ VI BRASŁAW - ACHREMOWCE- DRUJA - KADZIDŁO
Po śniadaniu zwiedzanie na trasie: BRASŁAW - główne miasto pojezierza Brasławskiego; Góra
Zamkowa, kościół katolicki; Muzeum Krajoznawcze. ACHREMOWCE (dawniej Belmont) pozostałości parku Platerów, pałac się nie zachował; Kaplica-grobowiec w Achremowcach z
połowy XIX w. IKAŻŃ - ruiny zamku sekretarza królewskiego Jana Sapiehy z początku XVI
wieku, kościół Najświętszego Bożego Ciała z 1912 w miejscu starszego z 1593, cerkiew Św.
Mikołaja z 1905 w miejscu starszej z 1500. DRUJA - najdalej wysunięty punkt na północ przy
granicy z Łotwą. Osada wspomniana (1386) w kronice M. Stryjkowskiego. Prawdopodobnie
Druji dotyczył też, wzmiankowany w "Kronice Bychowca" (1374), zapis o nowym zamku na
brzegu Zachodniej Dźwiny "11 mil od Dyneburga". Cmentarz żydowski, 1542 r. Zachowało się
około 250 nagrobków. Jedyny żydowski cmentarz na Białorusi, gdzie zachowały się kwiatowe
ornamenty na nagrobkach. Obiadokolacja i wyjazd do kraju. Planowany przyjazd do Kadzidła
ok. 04.00 rano dnia następnego.
Cena przy 22 uczestnikach : 580 zł.
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 5 noclegów w pok. 2-, 3-osobowych z łazienkami,
wyżywienie: 5 śniadań, 6 obiadokolacji, opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL
( TU Europa), koszt wizy grupowej i dokumentacji wjazdowej na Białoruś, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników (j. polski/j. rosyjski - pilot tłumaczy)
wymiennie z systemem słuchawkowym Tour Giude.
WIZA:
1. 30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x
4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle)
2. wypełniony wniosek wizowy
3. paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co
najmniej dwiema wolnymi stronami

Płatności:
1. 250 złotych do 10 marca
2. 250 złotych do końca marca
3. 80 złotych do 15 kwietnia
UWAGA: ewentualne rezygnacje możliwe tylko do 15 marca. Po tym dniu rezygnacja oznacza
przepadek wpłaconej raty.

