Program Ramowy wyjazdu integracyjnego:
BIAŁORUŚ
Wycieczka autokarowa z Mińskiem w terminie: 29.04.2017 – 03.05.2017 r.
29.04.2017 (sobota) Dzień 1: WARSZAWA – BRZEŚĆ – PIŃSK - LASKOWICZE
O godz. 7:00 wyjazd z Warszawy.
Przekroczenie
granicy.
Zwiedzanie
Twierdzy Brzeskiej Następnie przejazd do
Pińska i zwiedzanie rodzinnego miasta
Ryszarda Kapuścińskiego. Jeśli czas
pozwoli (w zależności od czasu, jaki zajmie
przekraczanie granicy). Kolacja i nocleg
w hotelu w Laskowiczach.

30.04.2017 (niedziela) Dzień 2: PIŃSK – MIR – NIEŚWIEŻ – MIŃSK
Śniadanie, przejazd do Miru i zwiedzanie
najlepiej zachowanego zamku na Białorusi
(lista UNESCO). Następnie Nieśwież, gdzie
zobaczymy m.in. dawną rezydencję
Radziwiłłów, obiekt wywiera imponujące
wrażenie. W programie także kościół Bożego
Ciała fundacji Mikołaja Krzysztof Radziwiłła
“Sierotki”. Jest to najstarszy przykład baroku
na terenach dawnej Rzeczpospolitej.
Przejazd do Mińska, wieczorne zwiedzanie
miasta. Kolacja i nocleg w hotelu w Mińsku.

01.05.2017 (poniedziałek) Dzień 3: MIŃSK – NOWOGRÓDEK – ZAOSIE – LIDA
Śniadanie, przejazd monumentalnymi ulicami Mińska. Zwiedzanie dworku w Zaosiu – miejsce urodzenia
Adama Mickiewicza. Następnie przejazd nad jezioro Świteź i dalej do Nowogródka – miasta dzieciństwa
Adama Mickiewicza. Zwiedzanie muzeum poety, fary Witoldowej, w której ochrzczono małego Adama
oraz pozostałości średniowiecznego zamku Mendoga. Wizyta w Wasiliszkach Starych, rodzinnej wsi
Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum ulokowanego w domu artysty. Przyjazd do Lidy. Kolacja i
nocleg.

02.05.2017 (wtorek) Dzień 4: LIDA – GRODNO
Śniadanie. Zwiedzanie Grodna. Zobaczymy m.in. piękny, barokowy kościół św. Ksawerego oraz dommuzeum Elizy Orzeszkowej. W programie też Stary i Nowy Zamek, miejsca o istotnym znaczeniu
w historii Polski – królewska siedziba Stefana Batorego oraz miejsce abdykacji Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Rozpościera się stąd piękny widok na rzekę Niemen. Jeden z najważniejszych
zabytków Białorusi – cerkiew na Kołoży (XII wiek!). Wieczorem czas wolny na spacer bulwarami nad
Niemnem w centrum Grodna. Kolacja. Nocleg w hotelu w Grodnie.

03.05.2017 (Środa) Dzień 5: GRODNO – BOHATYROWICZE – WARSZAWA
Śniadanie. Wizyta w Bohatyrowiczach – wsi, o której pisała Eliza Orzeszkowa w powieści “Nad
Niemnem”. Odwiedzimy grób Jana i Cecylii, legendarnych kochanków i założycieli rodu
Bohatyrowiczów.

Następnie przejazd na granicę białorusko-polską. Przyjazd do Warszawy we wczesnych godz.
wieczornych.
UWAGA:
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub
niektóre godziny mogą ulec zmianie.

