Białoruś
Szlakiem słynnych Polaków
GRODNO – Nowogródek – ZAOSIE
Wyjazd z Bartoszyc ( lub do uzgodnienia) o godz. 22.00
Dzień 1.

Przejazd w kierunku granicy białoruskiej. Przekroczenie granicy polsko- białoruskiej ( ok. 2 -

3 godz.). Przyjazd w godzinach porannych do Nowogródka zwiedzanie z przewodnikiem m.in. : muzeum,
pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła Farnego tzw. Fary Witoldowej - kościół pod
wezwaniem

Przemienienia Pańskiego to miejsce chrztu Adama Mickiewicza oraz zaślubin króla

Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską. ( w trakcie zwiedzania czas wolny na obiad w zakresie własnym).
Przejazd z Nowogródka do Grodna, zwiedzanie z przewodnikiem miasta m.in.: muzeum, pomnika
Orzeszkowej, zakwaterowanie w hostelu,

Elizy

obiadokolacja, czas wolny - odpoczynek, wieczorny spacer

po Grodnie, nocleg.
Dzień 2.

Śniadanie. Przejazd do Zaosia - zwiedzanie rodzinnego dworku Adama Mickiewicza w

Zaosiu – gdzie, 24 grudnia 1798 roku w rodzinie drobnego szlachcica Mikołaja Mickiewicza i jego żony
Barbary z Majewskich urodził się największy polski poeta Adam Mickiewicz ( w trakcie zwiedzania czas
wolny na obiad we własnym zakresie) . Powrót do Grodna , obiadokolacja, czas wolny , nocleg.
Dzień 3.

Śniadanie, wykwaterowanie Zwiedzanie z przewodnikiem miasta ( obiekty z zewnątrz) m.in.:

Dolny i górny Zamek Stefana Batorego - główna rezydencja Stefana Batorego , Kościół Farny pw. Św.
Franciszka Ksawerego - jedna z największych barokowych świątyń na terenie dawnej Rzeczpospolitej,
Cerkiew z XII wieku- najstarsza cerkiew prawosławna w Grodnie, zabytkowa żydowska synagoga – inaczej
zwana Wielką Synagogą w Grodnie ( w trakcie zwiedzania czas wolny na obiad we własnym zakresie) .
Następnie ok. godz. 13.00 przejazd w kierunku granicy . Przekroczenie granicy polsko- białoruskiej ( ok. 2
- 3 godz.). Powrót do miejsca wyjazdu ok. godz. 22.00 . ( obiadokolacja na trasie po stronie polskiej).

Cena : 725 zł/os ( przy min. 40 os )

Cena obejmuje:


Transport komfortowym autokarem



2 noclegi w Grodnie w hotelu **/*** w pok. 2 –os



Wyżywienie ( 2 śniadania, 3 obiadokolacje)



Usługę polskojęzycznego przewodnika w zwiedzanych miejscowościach



Ubezpieczenie KL +NNW za granicą ( nie obejmuje CP - możliwość doubezpieczenia)



Wstępy do zwiedzanych obiektów tj.: Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku, Muzeum Elizy
Orzeszkowej, rodzinny domek Adama Mickiewicza w Zaosiu.



Składkę TFG



Opiekę pilota na całej trasie



Wizę turystyczną - jednorazową na teren Białorusi na potrzeby realizacji programu

Informacje wizowe ( 21 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumenty) :


wniosek wizowy wypełniony na komputerze i podpisany tak jak w paszporcie



paszport - musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności aplikowanej
Wizy oraz zawierać minimum 2 czyste strony;



aktualne zdjęcie paszportowe 3,5cm na 4,5cm na wprost na jasnym tle

