
          BIAŁORUŚ   19-23.08.2020    5 dni                    

1. Dzień  05.00 i wyjazd do Grodna. Zwiedzanie miasta: Wielka Synagoga, zwana Nową lub 
Chóralną – najstarsza murowana synagoga w Europie, Stary Zamek, Nowy Zamek, były 
kościół zakonu bazylianów, kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego, pałac 
Sanguszek, pałac Sapiehów, jezuitów , bazylika Katedralna Świętego Franciszka 
Ksawerego i kompleks klasztorny ,Cerkiew Świętych Borysa i Gleba z 1180 r. - najstarsza 
cerkiew prawosławna w Grodnie, jedyny zachowany zabytek architektury staroruskiej 
sprzed najazdu mongolskiego na zachodniej Białorusi. «Gorodnica», Dom Muzeum Elizy 
Orzeszkowej. Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w 
Grodnie.

2. dzień Śniadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: dworek 
Mickiewicza – muzeum, ruiny zamku Mendoga I, kościół Farny – miejsce zaślubin króla Władysława 
Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza. Następnie przejazd do Mińska. Po drodze Mir – gotycki
zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku w „Panu Tadeuszu”. Zamek został 
wpisany na listę zabytków UNESCO. Kościół Św. Mikołaja. Mińsk - stolica Białorusi - Plac 
Niepodległości największy i najważniejszy plac stolicy z siedzibą parlamentu, jedna z 
najstarszych świątyń Sobór św. Piotra i Pawła, Archikatedra Imienia Najświętszej Maryi 
Panny, Cmentarz Kalwaryjski zwany "cmentarzem szlachty polskiej", miejsce pochówku 
wielu wybitnych rodaków. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Obiadokolacja i nocleg w 
Mińsku.

3. Śniadanie. Przejazd do Nieświeża (lista UNESCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie
renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz 
kościoła farnego Bożego Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z 
kryptami grobowymi rodziny książęcej. Następnie starówka i ratusz. Nocleg i obiadokolacja
w hotelu w Baranowiczach.

4. dzień  Śniadanie ,zwiedzanie z przewodnikiem Baranowicz i okolic , min. Muzeum  
Kościuszki,  wyjazd w kierunku Pińska .Obiadokolacja i nocleg.

5. dzień -Śniadanie . Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, wybudowanej w latach 1833-1842 
częściowo zachowany okrężny budynek koszarowy, brama Brzeska, resztki ruin Pałacu 
Białego, cerkiew św. Mikołaja; cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
- we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z 
pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Powrót do
domu w późnych godzinach wieczornych

    PROGRAM RAMOWY -KOLEJNOŚC ZWIEDZANIA MOŻE BYĆ INNA

Cena   :    1250    zł zawiera:
 przejazd autokarem  ( video, wc, klimatyzacja)   
 4 noclegi w hotelach 3*** i 4****  
 4 obiadokolacje, 4 śniadania
 bilety wstępu, opłata za wizę 
 ubezpieczenie NNW i KL ( nie obejmuje chorób przewlekłych)

Opłata pilotowi 10 euro za przewodników                     

.BIURO PIELGRZYMKOWE „PAX”                    

 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 ( obok Kościoła Św. Rocha)
 Pn. – Pt.  10.00 - 16.00     
 Tel.:      +48 85 674 5924,    0888 17 96 17    Mail : bppax@tlen.pl     www.bppax.pl


