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Wycieczka na Białoruś  

”Białoruski Wianek” 14 dni 

 

Trasa ok. 3300 km.  

 

1 DZIEŃ 31.07 

- godz. 3.00 zbiórka i wyjazd. na Białoruś  do siedziby 

Białowieskiego Parku Narodowego, do  Kamiennik  -zakwaterowanie w hotelu, 

 - obiadokolacja - nocleg  

 

2 DZIEŃ – 01.08  

- śniadanie, zwiedzanie Kamieniuki – Polana Gościnna – jezioro Ladzkie ( 

jedyne jezioro w Puszczy Białowieskiej, ostoja ptactwa wodnego ) – Dąb 

„Patriarcha” ( jeden z największych dębów Puszczy Białowieskiej ) – sosna 

„Olbrzymia”  droga „Carski Trakt” ( po trasie mijamy kilka mostków 

oznakowanych herbami carów rosyjskich) , zwiedzanie ekspozycji 

etnograficznej  wraz z degustacja białoruskiego samogonu. 

Muzeum Puszczy Białowieskiej,  dalej  wizyta  w siedzibie białoruskiego 

Dziadka Mroza i  Śnieżynki. Wyjazd w trasę Skoki (Dwór-  rodowa 

siedziba Niemcewiczów*) 

Brześć: pomnik A. Mickiewicza, budynki z przełomu XIX i XX w.  Twierdza 

Brzeska – zespół fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu 

rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, 

pomnik „Męstwo”, obelisk w kształcie bagnetu, Bramy Terespolską i Chełmską. 

Zobaczymy także odbudowaną cerkiew św. Mikołaja, w której w czasie synodu 

1596 r. podpisano słynną Unię Brzeską. 

-  zakwaterowanie w Brześciu, obiadokolacja,- nocleg 

 

3 DZIEŃ -02.08  

- śniadanie.  Po śniadaniu – wyjazd do Pińska  oraz zwiedzanie po trasie 

miejscowości:. Kobryń (Dworek Suworowa,  Synagoga, cmentarz Katolicki 

gdzie znajduje się grobowiec  rodziny Mickiewiczów , kwatera 2 polskich  

żołnierzy),  przejazd do  Janowa Poleskiego, miejsce związane z męczeńska 

śmiercią św. Andrzeja Boboli, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ob. 

ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy. Wizyta w 

muzeum poleskim , przejazd do Pińska  

Pińsk- zwiedzanie miasta,  Plac Lenina, kościół i klasztor oo. franciszkanów, 

pałac Butrymowiczów, kolegium oo jezuitów, obiadokolacja ,nocleg. 
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4 DZIEŃ-03.08- PINSK –STOLIN- DAWID GRÓDEK –TURÓW 

śniadanie.  Po śniadaniu wyjazd do Turowa . Przejazd przez: STOLIN (ruiny zespołu pałacowego majątku 

Radziwiłłów; w d. zabudowaniach gospodarczych mieszczą się: Muzeum Krajoznawcze zał. w 1955 r. i 

szkoła muzyczna; synagoga z 1792 r.) – DAWID GRÓDEK (poleska miejscowość, która zachowała 

charakter dawnego kresowego miasteczka; Góra Zamkowa, drewniana zabudowa i cerkiew p.w. św. Jerzego z 

II poł. XVII w.) - TURÓW (drewniana cerkiew prawosławna z 1810 r., w której znajdują się kamienne 

krzyże z XII w. o wysokości ok. 2 m i szerokości poprzecznego ramienia ok. 1 m, otoczone kultem - tzw. 

„krzyże turowskie”, mające opinię cudownych),obiadokolacja, nocleg 

 5  DZIEŃ-04.08.-TURÓW - MOZYRZ- CHOJNIKI- HOMEL  

Po śniadaniu wyjazd do Homla  oraz zwiedzanie:  

MOZYRZ –miasto na wysokim brzegu Prypeci; zespół klasztorny bernardynów wzniesiony w XVII wieku, 

fundacji Stefana Łoszki, przebudowany w XVIII wieku przez Kazimierza 

Oskierkę; barokowy kościół pw. Michała Archanioła; zespół klasztorny cystersów  

oraz zespół klasztorny cysterek; d. browar; CHOJNIKI – początkowo własność 

Wiśniowieckich, następnie Słuszków, od poł. XVIII wieku Józefa Prozora;  

eklektyczny pałac z 1912r. , obecnie dom dziecka; park; Muzeum Tragedii 

Czarnobylskiej; Przyjazd do hotelu w Homlu. zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg.  

 

6 DZIEŃ -05.08.- HOMEL-Wietka.  

Po śniadaniu  wyjazd na zwiedzanie Wietka - miasto założone w XVII wieku 

przez zbiegłych z Rosji staroobrzędowców; dom Hroszykowów – obecnie 

Muzeum Etnograficzne z  ikonami staroobrzędowców, księgami cerkiewnymi 

powrót do Homla , obiad ,zwiedzanie miasta :HOMEL – zespół pałacowo - 

parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność 

Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika 

carskiego w Królestwie Polskim),  park krajobrazowy;   pałac letni 

Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; 

kaplica grobowa Paskiewiczów; kamienice z przełomu XIX i XX wieku;  

molenna;  Czas wolny – ew. fakultatywnie rejs statkiem po rzece Soż.  nocleg w 

Homlu. 

 

7 DZIEŃ-06.08.- HOMEL –MOHYLEW- WITEBSK   

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Witebska  oraz  zwiedzanie na trasie :   

MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo 

cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; Przejazd do Witebska . 

Wspaniała architektura miasta z tysiącletnią historią, łącząca cechy zachodnie i wschodnie. Podczas 

wycieczki: zwiedzanie Domu Marca Chagalla, w którym minęło dzieciństwo i młodość artysty, co pozwoli 

zanurzyć się w atmosferze przełomu XIX i XX wieku, zrozumieć źródło natchnienia artysty, który na 

niezwykłych skrzypcach zagrał melodię swojego życia. Obiadokolacja ,zakwaterowanie w hotelu. Nocleg 
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8 DZIEŃ -07.08.- WITEBSK -POŁOCK – BRASŁAW. 

Po śniadaniu zwiedzanie Art Centrum Marca Chagalla.  

Wyjazd do Połocka . Zwiedzanie Górnego Zamku i Soboru św. Zofii – perły 

średniowiecznej architektury (XI-XVIII w.) Zwiedzanie byłego Kolegium 

jezuitów – pierwszej wyższej uczelni na Białorusi.  

Zwiedzanie działającego żeńskiego Klasztoru św. Eufrozyny i znajdującej się na 

jego terenie Cerkwi Przemienienia Pańskiego. Wnętrze cerkwi dekorowane jest 

freskami z XII w. Przejazd do Brasławia – rezerwat przyrody „Jeziora 

Brasławskie. nocleg  

 

9 DZIEŃ -08.08.- BRASŁAW 

 Śniadanie, dzień na relaks i odpoczynek .Brasław położony w niezwykle 

malowniczym terenie, poprzetykanym siecią jezior i jeziorek o bardzo 

urozmaiconej linii brzegowej, upstrzonych wyspami i pagórkowatymi 

półwyspami, był najdalej na wschód wysuniętym zakątkiem Rzeczypospolitej. 

Można tu podziwiać ponad 300 jezior, a co najmniej 50 z nich- ma powierzchnie 

ponad stu hektarów., m.i. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Jezior, Cerkiew 

prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, Kolonia urzędnicza i budynek 

Starostwa, Góra Zamkowa (grodzisko IX w.) Relaks nad jeziorem, obiadokolacja 

i nocleg w Brasławiu . 

 

10 DZIEŃ-09.08.-BRASŁAW–POSTAWY-GŁĘBOKIE–MINSK . 

Po śniadaniu wyjazd w trasę. Postawy - Kościół św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 1898-

1904; Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w 1893 roku; klasycystyczny pałac Tyzenhauza, 

później hrabiów Przeździeckich (2. poł. XVIII w.) do 1939 r. Po II wojnie przebudowany na szpital, który jest 

w nim do dziś. Głębokie –zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w 

Berezweczu.. Przyjazd do Mińska , obiadokolacja i nocleg.  

 

11 DZIEŃ -10.08.-MIŃSK i okolice 

Zwiedzanie Mińska stolicy Białorusi: s., kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, 

podziemne centrum handlowo - gastronomiczne, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, 

dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. Spacer po centrum Mińska –  

obiadokolacja i nocleg 

 

12 DZIEŃ -11.08.- MIŃSK–MIR – NIEŚWIEŻ – BARANOWICZE .. 

Po śniadaniu wyjazd  w trasę.Przejazd do Miru, z zespołem 

pałacowo-parkowym z zamkiem od 2000 roku wpisanym na listę 

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.  

Zwiedzanie Zamku( zewnątrz)dalej przejazd „Szlakiem 

Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo–

parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 

wpisana w 2005 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 

UNESCO. dalej przejazd do Baranowicz  na nocleg i spotkanie w 
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Domu Polskim z Polakami.    

13 DZIEŃ-12.08.BARANOWECZE – ŚWITEZ - -NOWOGRÓDEK -LIDA - GRODNO.  

Po śniadaniu zwiedzanie :JEZIORO ŚWITEŹ -  jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i  czystej 

wodzie; Nowogródek -  zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,  ruiny 

zamku  książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią 

Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. LIDA - urocze miasto z pozostałościami zamku księcia 

Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja „Grażyny” Adama Mickiewicza; (SURKONTY, wieś 

-21 sierpnia 1944 tu rozegrała się pierwsza bitwa między polską Armią Krajowa a Armią Czerwoną. Zginął wówczas ppłk Maciej 

Kalenkiewicz. Został pochowany przy mogiłach powstańców styczniowych w Surkontach. We wrześniu 1991 wybudowano tu 

cmentarz. Jest krzyż i napis po polsku. To cmentarz żołnierzy polskich. 

Tu zginął Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. To szlachcic z wołkowyskiego powiatu. W tej okolicy mieszkali Litwini i 

jeden sowiet z NKWD. 2 bataliony okrążyły oddział Kalenkiewicza i jego oddział nie miał szans w starciu z Armią Czerwoną. 

Zabitych akowców grzebał pan Surkont i potem opiekował się ich grobami. Jest tu grób Kalenkiewicza i jego żony. Kalenkiewicz 

był jednym z autorów planu „Ostra Brama”. Jednak na Wilno iść nie mogli. To było nie do zrealizowania.) 

 

BOHATYROWICZE – śladami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  

Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie GRODNAw/g możliwości czasowych: kościół farny, , cmentarz  

wojskowy z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i 

grobowcem Elizy Orzeszkowej, obiadokolacja , nocleg. 

14 DZIEŃ -13.08.-GRODNO-BIELSK PODLASKI – POWRÓT DO DOMU.  

Po śniadaniu c.d. zwiedzania Grodna , Stary i Nowy Zamek, dom Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna 

św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. 

ok.14  wyjazd w drogę powrotną do kraju. Zwiedzanie na terenie Polski  

Bielsk Podlaski (szkoła pisania ikon) 

Liw (Zamek Książąt Mazowieckich*) Grabarka (Święta Góra Prawosławia),  

 

Termin 31.07.-13.08.2019,  

Cena : 4030-pln/os. 

Cena obejmuje :  

> 13 noclegów w pokojach 2-os.  

> 13 śniadań, 13 obiadokolacji 

> opiekę pilota na całą trasę, 

>opłata za lokalnych przewodników  

> bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

> ubezpieczenie  SIGNAL IDUNA NNW ( do 10.000-zł /os )  i KL ( do 40.000 – zł/os ) 

> przejazd autokarem/busem , opłaty drogowe i parkingowe  

>podatki 

> kosztów wizy białoruskiej oraz dokumentacji wizowej .  

 

 


