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OFERTA

wycieczki objazdowej „Białoruskie Kresy” w 6 dni za 1891 PLN i 45€
z Biurem Podróży ORLANDO TRAVEL
ŚWIADCZENIA
OFERTA ZAWIERA  PRZEJAZD AUTOKAREM (klimatyzacja, barek we własnym zakresie, video, wc, nowoczesne rozkładane fotele);  5 NOCLEGÓW W HOTELACH **/*** (pokoje 2 osobowe
z łazienkami, możliwość pokoi 3 osobowych),  WYŻYWIENIE: 5 śniadań, 5 obiadokolacji; 
UBEZPIECZENIE w Signal Iduna: NNW na kwotę 5 000 PLN + KL na kwotę 10 000 EUR); 
OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA;  PROGRAM ZWIEDZANIA;  PODATEK VAT;
OFERTA NIE ZAWIERA  ceny białoruskiej wizy ok. 10 Euro (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to; (paszport ważny min. 6 miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek
wizowy),  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych - około 35 Euro od
osoby (płatne u pilota w autokarze);  napoi do obiadokolacji,  dodatkowego ubezpieczenia od
chorób przewlekłych oraz kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej,  wydatków własnych, 
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

CENA
1891 PLN od osoby + około 45€. (Cena całkowita 45 € x 4,2 PLN = 189 PLN. + 1891 PLN = 2080
PLN). Cenę skalkulowano według kursu EUR z 30.01.2015 r, dla grupy minimum 20 osób. W
przypadku, gdy liczba osób będzie większa, cena ulegnie obniżeniu.

TERMIN
15.06 (poniedziałek) - 20.06 (sobota) 2015 r.

PROGRAM RAMOWY
Dzień 1: Kraków - Supraśl - Sokółka - Grodno
Wyjazd o godz. 6:00 z parkingu przed budynkiem KWP ul. Mogilska 109 w Krakowie. Przejazd do
Supraśla. Zwiedzanie Supraskiej Ławry czyli Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa z 1498 roku, zwanego polską Jerozolimą. Stąd udamy się do
kościoła św. Antoniego w Sokółce - zwanego Polskim Loreto. Właśnie tutaj, w 2008 roku miał
miejsce cud eucharystyczny. Zapoznamy się z historią tego miejsca oraz nawiedzimy znajdujący
się w bocznej nawie relikwiarz ze Świętą Hostią. Następnie udamy się do Grodna (Białoruś) na
obiadokolację i nocleg.
Kraków drogą E77 przez; Kielce, Skarżysko Kamienną, Warszawę, Wyszków, Ostrów Mazowiecką, Zambrów, do Supraśla 510 km, 6 godz. Dalej drogą DK19 przez Wasilków, Czarną Białostocką
do Sokółki, 45 km, 45 min. Dalej drogą DK19, przez Kuźnicę (przejście graniczne), do Grodna.
40 km, 40 min. Razem 595 km, / 8 godz.

Dzień 2: Grodno
Po śniadaniu zaczniemy zwiedzanie Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od Góry Zamkowej, gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący rezydencją króla Stefana Batorego oraz ”Nowy Zamek” - miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rze-
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czypospolitej (to również miejsce podpisania II i III rozbioru Polski oraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Zobaczymy ponadto: muzeum Elizy Orzeszkowej, rynek ze wspaniałą barokową Bazyliką katedralną słynącą z maleńkiej ikony Kongregackiej Matki Bożej, barokowy kościół Bernardynów, średniowieczną prawosławną cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kołoży z XII w. oraz prawosławny Sobór Opieki Matki Bożej (Pokrowski). Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.

Dzień 3: Szczuczyn - Stare Wasiliszki - Nowogródek - Jezioro Świteź - Zaosie
- Baranowicze
Po śniadaniu w Grodnie jedziemy do Szczuczyna, w którym większość mieszkańców nadal stanowią Polacy. Najcenniejszymi zabytkami, które zobaczymy są: kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus przylegający do klasztoru Pijarów oraz zespół pałacowy rodu Scipio del
Campo, a potem Druckich-Lubeckich. Następnie jedziemy do Starych Wasiliszek. To wieś, w której wychował się Czesław Niemen, autor tak niezapomnianych utworów, jak choćby „Dziwny jest
ten świat” czy „Pod Papugami”. Odwiedzimy niewielki drewniany dom rodzinny artysty, obecnie
zamieniony na jego muzeum. Stąd przejedziemy do Nowogródka - miejsca dzieciństwa i młodości
Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.: górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw. Farą Witoldową, będący miejscem ślubu
króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszaoską oraz miejscem chrztu samego Mickiewicza, późnogotycki prawosławny sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów p.w. św. Michała oraz dworek
Adama Mickiewicza, w którym obecnie mieści się jego muzeum. Następnie przejedziemy do Zaosia, po drodze zatrzymując się na chwilę nad Jeziorem Świteź. Według ludowych legend miała w
nim mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania ballady ”Świtezianka”. Ostatnim
przystankiem tego dnia, będzie położony wśród pól drewniany dworek z gankiem, piętrowy spichlerz kryty strzechą, obora, piwnica oraz studnia z żurawiem. To Zaosie, czyli miejsce, w którym
urodził się największy polski poeta romantyczny - Adam Mickiewicz. Wieczorem udamy się na
obiadokolację i nocleg do Baranowicz.
Z Grodna drogą M6 do Szczuczyna, 65 km / 1 godz. Dalej drogami M6 i H6255 do Starych Wasiliszek 30 km / 30 min. Dalej drogą P11 do Nowogródka 90 km / 1 godz. 15 min. Dalej drogą P5
obok Jeziora Świteź do Zaosia i Baranowicz 65 km / 1 godz. Razem 250 km / 4 godz.

Dzień 4: Żyrowice - Nieśwież - Mińsk
Po śniadaniu w Baranowiczach przejedziemy do prawosławnego Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. Został on ufundowany w celu upamiętnienia objawienia Bogarodzicy, jakie miało tu miejsce w roku 1470. W centralnej części Sobór Uspienskiego, znajduje się maleńki, cudowny, kamienny wizerunek Żyrowickiej Bogarodzicy, znaleziony przez dwóch pastuszków na drzewie
gruszy. Słynąca łaskami ikona, czczona zarówno przez prawosławnych, rzymskich katolików jak i
unitów, od wieków stanowi cel licznych pielgrzymek. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi
się jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - książęcy zamek Radziwiłłów. Jest zabytkiem o bogatej i barwnej historii, od kilku lat pieczołowicie restaurowanym pod patronatem UNESCO i wpisanym na jego Listę Dziedzictwa Kultury. Zobaczymy także kościół Bożego Ciała wraz z wieżą zamkową. Następnie przejedziemy do Mińska - stolicy Białorusi. Zatrzymamy się w miejscu szczególnym, czyli w Kurapatach. Uroczysko to, jest miejscem, w którym odkryte
zostały masowe groby ofiar NKWD, rozstrzelanych w latach 30-tych. Byli nimi przede wszystkim
Białorusini, Polacy i Żydzi. Stąd przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą białoruskiej stolicy,
czyli Prospektem Niepodległości, zachwycającym swym rozmachem, smakiem i myślą architektoniczną. Obiadokolacja i nocleg w Mińsku.
Z Baranowicz drogami E30/M1 i P99 do Żyrowic 65 km / 1 godz. Dalej drogami P99 i P91 do Nieświeża 120 km / 1 godz. 30 min. Dalej drogą E30/M1 do Mińska 120 km / 1 godz. 30 min. Razem
305 km / 4 godz.

Dzień 5: Mińsk - Mir - Baranowicze
Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Mińska. Wizytówkami stolicy są: Kościół Świętych
Szymona i Heleny zwany Czerwonym Kościołem, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody oraz Górne Miasto - serce starego Mińska. Tutaj znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Świętego Ducha z cudownym obrazem Mińskiej Matki Bożej oraz katolicka Archi-
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katedra NMP. Następnie wyruszymy do Miru, niewielkiego miasteczka, w którym wznosi się jeden
z największych i najcenniejszych zabytków gotycko-renesansowych Białorusi. Jest nim zespół
zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”. Wielokrotnie niszczony i pustoszony, został w roku 2010 odrestaurowany i wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg do
Baranowicz.
Z Mińska drogą E30/M1 przez Mir do Baranowicz 160 km / 2 godz.

Dzień 6: Różana - Kosowo Poleskie (Mereczowszczyzna) - Brześć - Kraków
Po wczesnym śniadaniu w Baranowiczach jedziemy do Różanej - gniazda rodowego Sapiehów.
Zobaczymy ruiny wspaniałej rezydencji wybudowanej w stylu klasycyzującego baroku. Ogrom i
rozmach z jaką została zbudowana, zapiera dech w piersiach nawet dziś, choć pałac został niemal
całkowicie zniszczony. Wielokrotnie odbudowywany, był jedną z największych rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Następnie udamy się do Kosowa Poleskiego, a ściślej do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i
spędził swoje pierwsze lata. Dworek przypomina bardziej zamożną chłopską chatę, niż szlachecki
dwór. Parterowy, z gankiem i dwuspadowym dachem krytym strzechą. Kilkaset metrów dalej, na
wzgórzu, zobaczymy pałac Pusłowskich. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Brześciu,
dawnej zachodniej bramie carskiego imperium, przez którą wiodła najkrótsza droga do Moskwy. Po
Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj I rozwścieczony polską rewoltą, wydał rozkaz zburzenia
miasta i wybudowania na jego obszarze potężnej Twierdzy Brzeskiej. Do dziś jest ona jego symbolem. Zobaczymy więc: resztki średniowiecznego grodu, dwie odrestaurowane cerkwie, zachowane
fragmenty koszar, bramę zbudowaną ze specjalnego gatunku cegły odpornej na ostrzał oraz ekspozycję pojazdów pancernych lat II w.ś. Stąd wyjedziemy już w drogę powrotną do Krakowa. Planowany powrót przewidziany jest w godzinach późnowieczornych.
Z Baranowicz drogą P99 i P85 do Różanej 100 km / 1 godz. 30 min. Dalej drogą P44 do Kosowa
Poleskiego 30 km / 30 min. Dalej drogą E30/M1 do Brześcia 160 km / 2 godz. Dalej drogą
E30/816 Włodawa, Janów Lubelski, Nisko, Nowa Wieś. Dalej drogami E40/A4 Kraków 470 km /
6 godz. Razem 760 km / 10 godz.

ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE O WYCIECZCE
 Zgłoszenia chętnych do udziału w wycieczce przyjmuje i informacji udziela Józek Wójciaczyk tel.
601 997 227 e-mail; joszko@kki.pl
 Wpłaty za wycieczkę należy dokonywać na konto; International Police Association Sekcja Polska
Region IPA Kraków, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków nr 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001 z
dopiskiem „Kresy 2015”.
I rata w wysokości 891 zł.- w terminie do dnia 31 marca 2015 r.
II rata w wysokości 1000 zł.- w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 Przyjmowanie; wniosków o wizę białoruską, kolorowego zdjęcia paszportowego, paszportu
(ważnego na minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu - 15.06.2015 r,), 10 EURO opłaty wizowej od
uczestników wycieczki odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r, w siedzibie Regionu IPA Kraków
przy ul. Mogilskiej 109, w godz. 10:00 -14:00.

