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

Radziwiłłowski Szlak i Mińsk
Wycieczka na Białoruś – 3 dni
Biała Podlaska – Brześć – Nowogródek – Nieśwież – Mińsk – Mir – Kosów Poleski –
Brześć – Biała Podlaska
Wyjazd z Białej Podlaskiej godz. 6:00.
Przejazd do Brześcia – odprawa celna, wymiana waluty w kantorze PLN, Euro lub USD.

I dzień
Jezioro Świteź – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie. Zaosie – mała ojczyzna
Adama Mickiewicza. Zrekonstruowany zespół dworski w miejscu po dawnym folwarku Mickiewiczów.

Nowogródek – miasto z tradycjami Jagiellońskimi, świadek lat młodzieńczych poety Adama Mickiewicza.

Nieśwież – miasto położone nad malowniczym Jeziorem Panieńskim.
Siedziba rodowa Radziwiłłów. Zamek – wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Kościół pw. Bożego Ciała, w którym znajduje się
wielkie mauzoleum rodu Radziwiłłów. Obiadokolacja i nocleg.

II dzień
Nieśwież (śniadanie) – wyjazd około godziny 8:00.
Mińsk – zwiedzanie miasta, Brama Mińska, Plac Niepodległości, Kościół p.w.
Świętego Szymona i świętej Heleny, zwany Czerwonym Kościołem, Górne
Miasto, Wysokie Miasto, Wysoki Rynek, Prospekt Niepodległości i położone
przy nim atrakcje, Biblioteka Narodowa, czas wolny.

Mir nad rzeką Miranką – zamek Illiniczów i Radziwiłłów wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Nieśwież – powrót do miasta, zwiedzanie Zamku – dawnej siedziby Radziwiłłów. Obiadokolacja i nocleg.

III dzień
Nieśwież (śniadanie) – wykwaterowanie, wyjazd około godziny 8:00.
Różana nad rzeką Różanką – Ruiny XVIII-wiecznego pałacu Sapiehów – jednej z największych rezydencji
magnackich w Polsce.
Kosów Poleski – Mereczowszczyzna miejsce urodzenia i chrztu Tadeusza Kościuszki, Pałac Pusłowskich.

Brześć – zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, obiadokolacja, wieczorne zwiedzanie miasta oraz spacer deptakiem
ul. Sowiecką. Przyjazd do Białej Podlaskiej ok. 22:00

CENA: od 790zł/os (cena przy grupie około 20 osób)
Cena zawiera:
 przejazd autokarem
 obsługa pilota
 2 noclegi w hotelu w pokojach dwuosobowych
 2 śniadania i 3 obiadokolacje
 opłaty drogowe i parkingi
 ubezpieczenia NNW/KL
 opłaty wizowe
Cena nie obejmuje
 dopłaty za pokój jednoosobowy w wysokości 80 zł
 kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
przewodników lokalnych w Nowogródku (w sumie ok 45$ lub 40€ - plus własne wydatki).

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
ważnego paszportu, 1 zdjęcia paszportowego do wizy oraz wypełnionego i podpisanego wniosku wizowego.
* Program wycieczki jest ramowy, ilość atrakcji oraz kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.

