
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

Brześć i Puszcza Białowieska.
1 dzien    BRZEŚĆ -
Wyjazd z Polski do Spotkanie grupy w Brześciu
Śniadanie. BRZESC. W przeszłości wspaniały gród nad Bugiem.
Założony dziesięć wieków temu u zbiegu dwóch rzek, Bugu i
Muchawca, ciągle znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych
szlaków handlowych między Wschodem a Zachodem, Kijowem a
regionem Bałtyku. Im bardziej miasto rozrastało się i bogaciło, tym
bardziej rosło jego znaczenie. O prawo władania nim cały czas walczyli
książęta kijowscy i włodzimiersko-wołyńscy, a także Polacy,
Jaćwingowie, Rosjanie i Tatarzy. Historyczne losy Brześcia trwale
związane były przede wszystkim z Wielkim Księstwem Litewskim –
silnym średniowiecznym państwem regionalnym. Zwiedzanie miasta z
polskojęzycznym przewodnikiem (autokarem i pieszo): Ulicy
Brzescia, kościół Podwyższenia Św. Krzyża, cerkiew Św. Mikołaja,
sobór katedralny Św. Szymona, deptak ze starą zabudową miejską, park
Mickiewicz. gimnazjum im. R. Traugutta. Spacer po terytorium
Twierdzy Brzeskej* (budynki koszarowe, Brama Terespolska, były
garnizonowy kościół Św. Kazimierza 
Do wyboru: Muzeum Obrony Twierdzy Brzeskiej* albo  Muzeum-
terytorjum Pokoju *
Muzeum Archeologiczne „Berestje” * - zostało postawione nad
wykopaliskami archeologicznymi. To co do dziś widać w odsłoniętym wykopie archeologicznym, to 
pozostałości drewnianej zabudowy dzielnicy rzemieślniczej XIII-wiecznego Brześcia. SKOKI*  – 
pałac rodziny Juliana Ursyna  Niemcewicza. Obiadokolacja .  Zakwaterowanie w hotelu. Czas 
wolny.
2 dzien    PUSZCZA BIAŁOWIESKA-KAMIENIEC- VOLCZYN
Śniadanie.   Wyjazd grupy do Parku Narodowego   “Puszcza Białowieska”( białoruska częśc) 
Zwiedzanie wolier ze zwierzętami, muzeum przyrody, degustacja lokalnych smakołyków i wizytę 
w siedzibie białoruskiego Dziadka Mroza (odpowiednika Świętego Mikołaja)
Wyjazd do miasta KAMIENIEC  (dawniej Kamieniec Litewski). Miasto położone nad rzeką 
Leśną, w pobliżu północnego krańca Puszczy Białowieskiej. Jednym z jego ciekawszych zabytków 
jest usytuowana na malowniczym wzgórzu   średniowieczna wczesnogotycka wieża obronna zwana 
przez miejscowych potocznie Basztą Kamieniecką* lub Białą Wieżą. Budowla ta wzniesiona została
w drugiej połowie XIII wieku. Wyjazd do miasta VOLCZYN - w przeszłości nieźle prosperujące 
miasteczko z ratuszem, murowanymi kramami, pięknym kościołem p.w. Trójcy Świętej, a przede 
wszystkim magnackim pałacem. Jest to miejsce urodzenia, a później przez pół wieku spoczynku jego
szczątków, ostatniego polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (1732-1798).
Obiadokolacja. Odjazd grupy do Polski.

Cena za os. Od 550 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- 1 nocleg w Brześciu
- wyżywienie, wg programu
- opiekę pilota podczas wyjazdu
- usługę przewodnika lokalnego po Brześciu
- ubezpieczenie turystyczne TU Europa

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu, 2-3 eur/os.
- opłaty za instrukcje bezwizową, ok. 60 zł/os.

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


