
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

 Białoruś na wyciągnięcie ręki... 

 I DZIEŃ Brześć + Puszcza Białowieska- białoruska część

Wyjazd w godzinach rannych.
Przejazd autokarem do Brześcia. Spotkanie z przewodnikiem.                                                      
10.00  Spacer po terytorium Twierdzy Brzeskej (budynki koszarowe, Brama Terespolska, były 
garnizonowy kościół Św. Kazimierza)                                                                                               
11.30 Wyjazd do Puszczy Białowieskiej  zobaczymy średniowieczną wczesnogotycką wieżę 
obronną zwana przez miejscowych potocznie Basztą Kamieniecką* lub Białą Wieżą.                  
13.00 Wycieczka po Puszczy                                                                                                           
15.30 Woliery ze zwierzętami                                                                                                               
16.30 Muzeum przyrody                                                                                                                     
17:30 Obiadokolacja                                                                                                                              
18:30 Wyjazd powrotny do Brześcia                                                                                                 
19:30 Przyjazd do Brześcia, wycieczka autokarowa po mieście                                                   
20:00 Zakwaterowanie w hotelu

21.45 Wyjście na ul. Sowiecką, główny deptak miejski, gdzie miejski latarnik przy dźwiękach 
piosenki “What a wonderfull world” zapala olejowe latarnie. 

II DZIEŃ Kosów Poleski, Różana, Grodno

08.30 Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi.
09.00 Wyjazd na wycieczkę 
12.00 KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: 
odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy 
– miejsce chrztu T. Kościuszki. 
13.30 Obiad

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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14.00 Wyjazd do Różanej
14.30  RÓŻANA – malownicze  ruiny  zamku Sapiehów,  Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej
oficynie, zwiedzanie zespołu pałacowego z przywitaniem teatralizowanym
15.30 Wyjazd do Grodna 
17.30 Zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy 
Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Objazd miasta. 
19.00 Zakwaterowanie w hotelu Grodnie
19.30 Kolacja 

III DZIEŃ  Kanał Augustowski     
08.30 Śniadanie 

09.00 Wyjazd na wycieczkę
09.30 Rejs statkiem po Kanale Augustowskim
11.00 Wyjazd do Miasteczka Rzemieślników w miejscowości Korobczyce.
11.40 Zwiedzanie zespołu z warsztatem mistrzowskim snycerza lub kowala  i ogrodem 
dendrologicznym 
13.00 Obiad  
14.00 Wyjazd w kierunku Polski.

Cena za os.* od 866 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
- 2 noclegi w hotelu  pokoje dwuosobowe 
- wyżywienie: śniadania (2), obiady (2), 
kolacje (2)
- ubezpieczenie turystyczne EUROPA 
TRAVEL                                                       
- wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów                                                        
- bilety na rejs statkiem po Kanale 
Augustowskim                                               
- opłaty parkingowe                                       
- sporządzenie niezbędnych dokumentów na
wjazd na Białoruś w trybie bezwizowym

                 Cena nie zawiera:
        - zestawów słuchawkowych TourGuide       

           

Informacje dodatkowe: warunkiem wyjazdu   na   
Białoruś   jest posiadanie ważnego paszportu,   
min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski.
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