
 
 

Stowarzyszenie Geodetów Podróżników 
W KRAKOWIE ZAPRASZA KOLEŻANKI I KOLEGÓW NA WYCIECZKĘ  

 

    BIAŁORUŚ              23.09 – 27.09.2017 
Brześć,  Pińsk, Baranowicze, Nieśwież, Nowogródek, Mińsk,  Grodno, 

 
1 dzień - zbiórka w Krakowie, ul. Kałuży  godz. 5.45. Odjazd autokaru godz. 6.00.  Przejazd przez terytorium 
Polski. Przekroczenie granicy polsko białoruskiej.  Przyjazd do BRZEŚCIA – spacer po wnętrzu słynnej 
twierdzy brzeskiej, pomnik Adama Mickiewicza, wycieczka po mieście.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
2 dzień – śniadanie. Przejazd do PIŃSKA: zwiedzanie  - stolicy białoruskiego Polesia - katedra 
Wniebowzięcia NMP, klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie (w latach 1642 - 1646 św. Andrzej Bobola 
zwany „apostołem Pińszczyzny”  tu przebywał), pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich.  Przejazd do 
miejscowości KOSÓW POLESKI, ruiny neogotyckiego zamku – MERECZOWSZCZYZNA, dworek - 
miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki .  Przejazd do BARANOWICZ. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
3 dzień – śniadanie. Przejazd do NIEŚWIEŻA - miasta Radziwiłłów – zwiedzanie Zespołu pałacowo- 
parkowego Radziwiłłów. Przejazd do MIRU - zwiedzanie mirskiego zespołu zamkowo – parkowego,  który 
posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza”/ w 1994 r. wpisanego na listę 
UNESCO/. Następnie przejazd do NOWOGRÓDKA – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,  
zwiedzanie - kościół pw. Michała Archanioła, góra zamkowa, kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny, dom 
- muzeum Adama Mickiewicza . Przejazd nad brzeg znanego z ballad jeziora Świteź. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzień – śniadanie. Przejazd do MIŃSKA – zwiedzanie stolicy Białorusi –kościół św. Szymona i św. Heleny, 
katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawny dwór Wańkowiczów, dom Stanisława Moniuszki, wyspa Łez, 
spacer po centrum Mińska. Przejazd do LIDY. Przejazd do Grodna. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
 5 dzień – śniadanie.  Przejazd do GRODNA - zwiedzanie – Stary i Nowy Zamek, kościół farny, kościół i 
klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz wojskowy oraz cmentarz katolicki, cerkiew św. Borysa i 
Gleba. Przekroczenie granicy białorusko - polskiej. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 22.00. 
CENA:  1.500 zł przy grupie 45 osób 
               1.865 zł przy grupie 35 osób 
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 400 zł 
 Cena obejmuje:  4 noclegi /zakwaterowanie w hotelach lub sanatoriach(pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym), 4 śniadania, 4 obiadokolacje(jedna kolacja  z muzyką ),  autokar komfortowy, opłaty 
parkingowe, drogowe, ubezpieczenie KL i NNW. 
Należy zaopatrzyć się w ok. 40 EUR na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych lokalnych 

przewodników. 

 

Cena nie obejmuje wizy białoruskiej 15 EUR. 

 

Dokumenty wymagane do otrzymania wizy białoruskiej: wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę 

formularz wniosku o wydanie wizy, jedno kolorowe zdjęcie 35х45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy), paszport ważny co 

najmniej 3 miesiące po zakończeniu okresu ważności wizy. Paszport musi zawierać minimum 2 czyste strony. 

 
Zapisy przyjmowane są u koleżanki Elżbiety Biel tel. 604 298 129 
      u kolegi Wojtka Wiechy tel. 600 358 300  

Przy zapisie zaliczka w wysokości 1000 zł do 31.08.2017, pozostała kwota do 15.09.2017 r 

(można wpłacać całość w wysokości  1500,00 zł) 

 
!!! I L O Ś Ć   M I E J S C   O G R A N I C Z O N A !!! 


