Śladami Mickiewicza i Piłsudskiego
Mazowsze – Podlasie – Białoruś
Sulejówek, Sokółka, Grodno, Lida, Nowogródek, Mir, Jezioro Świteź, Sopoćkinie,
Kanał Augustowski, Puszcza Białowieska, Brześć

Termin: 22-26/27

IV 2021 r.

Cena: 1049,- zł/osobę (z VAT)

22 IV Zbiórka we Wrocławiu w rejonie ul. Purkyniego o godz. 7:30. O godz. 8:00 wyjazd autokarem w kierunku Sokółki.
Po drodze wizyta w dworku marszałka Józefa Piłsudskiego „Milusin” w Sulejówku k/Warszawy (wstęp do muzeum
nie wliczony, możliwy tylko w przypadku otwarcia placówki po zakończonej rozbudowie). Po południu przyjazd
do Sokółki, wizyta pod pomnikiem poświęconym Józefowi Piłsudskiemu oraz bohaterom bitwy nad Niemnem,
wizyta w kościele św. Antoniego Padewskiego, słynnego z faktu przechowywania tu krwawej hostii budzącej wiele
kontrowersji oraz z filmów: „U Pana Boga za piecem” i dwóch następnych części tej serii. Zakwaterowanie
w hotelu w Sokółce, obiadokolacja. Nocleg.
23 IV Śniadanie, przejazd przez granicę polsko-białoruską w Kuźnicy Białostockiej. Przyjazd do Grodna, spotkanie
z przewodnikiem, zwiedzanie miasta: Stary i Nowy Zamek, kościoły i cerkwie Grodna, pałace i kamienice miasta,
muzea Zofii Nałkowskiej oraz Elizy Orzeszkowej. Przejazd do Mostów, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
Czas wolny, nocleg.
24 IV Po śniadaniu wyjazd w kierunku Lidy. Zwiedzanie miejscowości związanych z Adamem Mickiewiczem: Lida (zabytki
miasta i browar), Nowogródek (średniowieczne fortyfikacje obronne i zabytki mickiewiczowskie), Mir (gotycki
zamek z 1500 r., będący pierwowzorem zamku z „Pana Tadeusza”) oraz wizyta nad słynnym Jeziorem Świteź.
Wieczorem powrót do hotelu w Mostach, obiadokolacja; nocleg.
25 IV Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kanału Augustowskiego. Zwiedzanie miejscowości: Sopoćkinie – Kościół
Wniebowzięcia N.M.P., Sonicze – Kanał Augustowski - pomnik techniki, historii i kultury XIX wieku. Długość kanału
101 km, w tym 23 km znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.
Pobyt przy 2 zabytkowych śluzach "Dąbrówka" i 4-komorowej „Niemnowo", na której kończy się szlak wodny
Kanału Augustowskiego. Następnie 1-godzinny rejs statkiem po kanale. Po zwiedzaniu powrót do hotelu
w Mostach, obiadokolacja integracyjna przy muzyce akordeonisty, bogate menu.
26 IV Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu oraz przejazd na teren Puszczy Białowieskiej, zwiedzanie Parku Narodowego
Puszczy Białowieskiej wpisanego na listę UNESCO. Następnie przejazd do jednego z najpiękniejszych miast
białoruskich - 1000-letniego Brześcia. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz innych ciekawych miejsc w mieście.
Obiadokolacja; późnym wieczorem wyjazd na granicę białorusko-polską i powrót do Polski.
27 IV Nocny przejazd przez Polskę. Planowany przyjazd do Wrocławia około godz. 7:00.
Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie;
- 4 noclegi w hotelach*** - pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- występ sympatycznego akordeonisty;
- 4 śniadania i 5 obiadokolacji (w tym jedna bankietowa ze specjalnym
menu);
- opiekę pilota na całej trasie
- opiekę miejscowego przewodnika;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- białoruskie ubezpieczenie medyczne (wymagane na granicy);
- opłaty drogowe i parkingowe.

- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą zakłócić ich
pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym organizatora w celu
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 41 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.
- ceny wstępów i rejsu określono w oparciu o cenniki z 2019 r., mogą
one ulec nieznacznej zmianie w 2020 r.
-

Dodatkowe opłaty: wstępy do zwiedzanych obiektów oraz rejs statkiem po Kanale Augustowskim - 20 €/os.
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