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 Dzisiaj nad Niemnem… 

 I DZIEŃ Od Grodna do Nieświeży

Wyjazd nad ranem.
Przejazd autokarem do Grodna. Spotkanie z przewodnikiem. Wycieczka po mieście. Grodno to 
miasto bardzo mocno związane z historią Polski, stolica Obwodu Grodzieńskiego, od 1413 było 
miastem powiatowym I Rzeczypospolitej. Wasiliszki - Muzeum Czesława Niemena - zbiory 
muzeum w Starych Wasiliszkach związane są głównie z etapem życia artysty spędzonym na 
Grodzieńszczyźnie. Lida - zobaczymy Zamek Gedymina z murami obronnymi o 12-metrowej 
wysokości oraz narożną wieżą mieszkalną. To pierwszy tego typu obiekt zbudowany w Wielkim 
Księstwie Litewskim. W Nowogródku, mieście z historią sięgającą 1044 roku, zobaczymy ruiny 
zamku Mendoga.                                                                                                                         
Przejazd na nocleg do Nieświeży. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w pokojach dwu- i 
trzyosobowych z WC.

II DZIEŃ  Nieśwież, Mir, Mińsk

Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi.
Zwiedzanie najpiękniejszego pałacu na Białorusi wybudowanego prze rodzinę Radziwiłłów.
Wycieczka do MIŃSKA w trakcie której zobaczymy m.in - monumentalny Plac Priwaksalnaja z 
wieżami miejskimi, Plac Niepodległości, Czerwony Kościół, Pałac Republiki, Plac Zwycięstwa, 
cerkiew Aleksandra Newskiego, Przedmieście Troickie. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie w prywatnym motelu ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzyosobowych z WC.

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY

http://www.agattravel.pl/
http://www.agat.eu/


III DZIEŃ  Zaosie, Baranowicze, Kosów

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Zaosia – miejsca narodzin Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku i folwarku rodziny
Mickiewiczów.  Zwiedzanie Baranowicz. W cerkwi prawosławnej „ Pokrowy” zobaczymy 
przepiękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdyś znajdującej się na
dawnym Placu Saskim.  
Wyjazd do Kosowa Poleskiego, gdzie znajduje się dawny pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark 
Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie 
muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. 

Cena za os. *  od 930 zł/os.

* Cena może ulec zmianie po potwierdzeniu cen noclegów i ostatecznej liczby uczestników 
wycieczki.

Cena zawiera:                                               
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- opiekę wykwalifikowanego pilota podczas 
wycieczki                                                       
- usługę przewodników lokalnych w języku 
polskim
- 2 noclegi w hotelu  pokoje 
dwuosobowe/trzyosobowe z WC
- wyżywienie: śniadania (2), obiadokolacje 
(3)
- ubezpieczenie turystyczne EUROPA 
TRAVEL                                                        
- wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów                                                         
- opłaty parkingowe                                       

                 Cena nie zawiera:
        - zestawów słuchawkowych TourGuide       

        -  wizy do Republiki Białoruskiej                 
(koszt ok. 70 zł)

           

W celu uzyskania wizy należy  dostarczyć:

✗ paszport z dwoma wolnymi stronami

✗ prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy (wniosek wypełnia się
poprzez stronę internetową), w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami 
łacińskimi, jednym długopisem

✗ 1 biometryczne zdjęcie nie starsze, niż 6 miesięcy (zgodnym z wymogami Ambasady 
Republiki Białoruskiej dostępnymi na stronie wymiar 3, 5 x 4, 5 cm, kolorowe na białym 
tle, obejmujące tylko ramiona i twarz na wprost). 

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na
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