Białoruś: Grodno i okolice
Grodno – Kanał Augustowski – Kopciówka – Świsłocz – Indura – Odelsk
Termin: 14-18

VIII 2019 r.

Cena: 799,- zł/osobę (z VAT)

14 VIII Zbiórka w Białymstoku (dworzec PKP) o godz. 15:30 (dogodny dojazd pociągami TLK BRANICKI z kierunku Trójmiasta i Olsztyna
oraz IC KONOPNICKA z kierunku Wrocławia i Warszawy). Wyjazd autokarem w kierunku Grodna. Po drodze przekraczanie
granicy PL-BY w Kuźnicy Białostockiej. Wieczorem przyjazd do hotelu w Bruzgach koło Grodna – zakwaterowanie,
obiadokolacja; nocleg.
15 VIII Śniadanie, po którym wyjazd na zwiedzanie Grodna z przewodnikiem, trasą: Stary i Nowy Zamek, kościół Bernardynów,
Cerkiew Borysa i Gleba na Kołoży, Katedra, Kościół Brygidek, Kościół Franciszkanów, Cerkiew Bazylianek, Muzeum Zofii
Nałkowskiej, Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej. Po południu wycieczka na Grodzieńską Nekropolię, zwaną też „prawdziwym
miastem umarłych”. Cmentarz powstał zaraz po założeniu Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i wileńskiej Rossy.
Najstarszy znajdujący się tu pochówek miał miejsce przed 217 laty. Można tu odnaleźć groby znanych osób, jak choćby pisarki
Elizy Orzeszkowej. Po zwiedzaniu czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu w Bruzgach, obiadokolacja, nocleg.
16 VIII Po śniadaniu wyjazd na dalsze zwiedzanie Grodna i bliskich okolic. W programie: Twierdza Grodzieńska – Fort nr 2 z 1915 r.,
Świąck – zespół pałacowo-parkowy i pałac hrabiego Wołłowicza z XVIII w., 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 obiadokolacja w jednym z dworów - gościnni gospodarze zaoferują pyszne dania kuchni
białoruskiej. Wieczorem powrót do hotelu w Bruzgach, nocleg.
17 VIII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie ciekawych miejscowości woj. grodzieńskiego. W programie: Kopciówka - Kaplica Eliasza
(koniec XVII w.) na zabytkowym cmentarzu należącym do kościoła Karmelitów, Kościół Wniebowzięcia N.M.P. (1936 r.),
z cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej (1867 r.); Świsłocz – cerkiew i cmentarz
prawosławny, modernistyczny dwór Marty Marii hrabiny Krasińskiej z Pusłowskich (XIX w.) i dworek, w którym wakacje
spędzała Eliza Orzeszkowa; Indura – najstarsza osada w okolicy, centrum rzemiosł i handlu znane już od 10 w., stare grodzisko
z XI-XIII w., kościoły – drewniany pw. św. Trójcy z 1542 r. i murowany z 1825 r., synagoga z początku XX w. w miejscu
drewnianej świątyni oraz cerkiew prawosławna z 1881 r.; Odelsk – miejsce zesłań i egzekucji przestępców na Górze
Szubienicznej, Kościół Wniebowzięcia N.M.P. (XVIII w.) z cudownymi ikonami, drewnianym ołtarzem, dzwonnicą i kamienną
bramą; Muzeum instrumentów muzycznych M. Skromblewicza – ponad 100 drewnianych instrumentów o magicznym
brzmieniu oraz stare narzędzia stolarskie i rzeźby z drewna. Wieczorem powrót do hotelu w Bruzgach, obiadokolacja
bankietowa z muzyką zespołu folklorystycznego; nocleg.
18 VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Polski, odprawa na granicy BY-PL. W godzinach południowych przyjazd
do Białegostoku - możliwość dogodnego powrotu uczestników koleją do miejscowości zamieszkania.

Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie;
- 4 noclegi w hotelu*** - pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- występ białoruskiego zespołu folklorystycznego;
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje (w tym jedna bankietowa);
- opiekę pilota na całej trasie
- opiekę miejscowego przewodnika (15-17 VIII);
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- białoruskie ubezpieczenie medyczne (wymagane na granicy);
- wstępy do muzeów i bilety na rejs po Kanale Augustowskim;
- opłaty drogowe i parkingowe.

-

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pomorskiego

wszystkim zainteresowanym zostaną przekazane informacje
dotyczące dojazdu koleją do/z Białegostoku;
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty;
- 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 min. 45 uczestników (przy
mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.
Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marek@marktur.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski – przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

