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*** BIAŁORUŚ – BEZ WIZY ***
Brześć – Pierwsze Spotkanie

Przejazd autokarem do Brześcia. Spotkanie grupy w Brześciu
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. Fenomen Brześcia polega także na jego
geograficznym położeniu. Od początku swojego istnienia było to bodaj
jedyne miasto we wschodniej Europie leżące bezpośrednio na granicy. 
I, co jest godne uwagi, Brześć posiadał od zawsze status miasta
granicznego. Dziś – stolica obwodu brzeskiego

 Spacer po terytorium Twierdzy Brzeskej (budynki koszarowe, Brama
Terespolska, były garnizonowy kościół Św. Kazimierza. Zwiedzanie
miasta z polskojęzycznym przewodnikiem (autokarem i pieszo): 
Ulicy Brzescia, kościół Podwyższenia Św. Krzyża, sobór katedralny Św.
Szymona, deptak ze starą zabudową miejską, park  Mickiewicza,
gimnazjum im. R. Traugutta. Obiad*.  Czas wolny. Odjazd grupy do
Polski.

       
Cena za os. Od 129 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- opiekę pilota podczas wyjazdu
- usługę przewodnika lokalnego po Brześciu
- ubezpieczenie turystyczne TU Europa

Cena nie zawiera:
- obiadu, ok. 7 eur/os.
- biletów wstępu, 2-3 eur/os.
- opłaty za instrukcje bezwizową, ok. 60 zł/os.

Muzeum Uratowanych Kosztowności (skarbów z przemytu) *. Przechowuje eksponaty 
skonfiskowane przez brzeskich celników – starodawne ikony, meble i przedmioty użytkowe, a także 
cenne obrazy.
Muzeum Historii Brześcia*. Tu możemy zapoznać się z dziejami miasta od jego założenia do dnia 
dzisiejszego.
Muzeum parowozów* Eksponaty muzeum daje możliwość poczuć siłę i piękno, wyjątkowość i 
znaczenie wielu pomysłów, realizowanych przy tworzeniu linii kolejowych, a także zetknąć się z 
przeszłością i naprawdę docenić całą historię rozwoju i doskonalenia techniki kolejowej w różnych 
okresach.
Muzeum  V fort * - unikalny zabytek fortyfikacji rosyjskiej końca XIX – początku XX wieków. 
Znajduje się w 3-ch kilometrów na południe od twierdzy Brzeskiej. Fort nr V zbudowana w latach 
1879-1880 jako jeden z czołowych umocnień twierdzy. W trakcie kolejnych ulepszeń, 
przeprowadzonych na początku XX wieku, został znacznie wzmocniony, stając się jednym z fortów 
drugiej (wewnętrznej) фортовой linii Brzesko-Litewskiej twierdzy.
Muzeum Niemcewicza - Skoki  w pobliżu Brześcia.

     
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/

