Centrum Turystyki Regionalnej
"Przy Trakcie"
tel.+48 505 260 442
tel.+48 83 345 29 90
ul. Warszawska 4
21-500 Biała Podlaska
e-mail: btprzytrakcie@gmail.com
www.przytrakcie.pl

a

Odkrywamy 1000-letni Brześć
Wycieczka autokarowa na białoruskie kresy – 2 dni
Wyjazd z Międzyrzeca Podlaskiego godz. 5:30, z Białej Podlaskiej godz. 6:00.

I dzień

Nowoczesne centrum handlowe, wymiana waluty
w kantorze (PLN, EURO lub USD);
Objazd panoramiczny po mieście (świętującym
w 2019 roku 1000-lecie swego istnienia);
Twierdza Brzeska - rosyjska forteca z XIX w.
oraz radziecki kompleks memorialny;
Zwiedzanie atrakcji wybranych przez uczestników: Muzeum Archeologiczne, Muzeum
Krajoznawcze, Muzeum Wojny Terytorium Pokoju, Muzeum Obrony Twierdzy Brzeskiej, Cerkiew
p.w. Św. Mikołaja, Muzeum Parowozów, Muzeum Odzyskanych Cenności, Muzeum Historii Miasta
Brześć, Zimowy Ogród;
Spacer po Brześciu szlakiem polskiego dziedzictwa z XX-lecia międzywojennego;
Obiadokolacja;
Spacer po urokliwym deptaku ul. Sowiecką, spotkanie z latarnikiem o zachodzie słońca – czas wolny,
drobne zakupy;

II dzień
Śniadanie godz. 8:00 czasu Białoruskiego.
Zwiedzania okolic Brześcia w zależności od preferencji uczestników wyjazdu - Wołczyn, Skoki,
Wysokie Litewskie, Kamieniec
Zwiedzanie obiektów w Puszczy Białowieskiej oraz siedziby Dziadka Mroza;
Obiad;
Powrót do Polski, zakupy w granicznych sklepach wolnocłowych;

CENA: od

390zł/os

Cena przy grupie ok. 20 osób
Cena zawiera:








obsługa pilota i przewodnika po mieście
wyżywienie
ubezpieczenia NNW/KL
opłaty za wjazd bezwizowy
transport busem lub autokarem
zakwaterowanie wraz z śniadaniem
koszty atrakcji oraz bilety wstępu do dwóch zwiedzanych obiektów w Brześciu i Puszczy Białowieskiej

Cena nie zawiera:
 dodatkowych kosztów atrakcji oraz biletów wstępu w Brześciu i miejscowościach okolicznych (ok. 15-20 zł)
 opcjonalnego rejsu statkiem „Grodno” po zalewie na rzece Muchawiec
 dopłaty do pokoju jednoosobowego w wysokości 30 zł

Zapraszamy do biura Centrum Turystyki Regionalnej „Przy Trakcie” w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 4;
tel. +48 505 260 442 lub +48 83 345 29 90. Przypominamy o konieczności dostarczenia danych z pierwszej strony
ważnego paszportu.
* Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.

