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Rok założenia  
1994 

          Śladami Mickiewicza- czyli wycieczka na Białoruś 
 Biuro Turystyczne HUBTOUR zaprasza Państwa w podróż po Białorusi.  

Pejzaże zielonej Nowogródczyzny i Zaosia były natchnieniem dla Adama Mickiewicza. Wycieczka na Białoruś jest więc okazją, aby 

na własne oczy zobaczyć, co zachwyciło polskiego wieszcza. Podróż po Białorusi to jednak przede wszystkim szansa na poznanie jej historii, 

silnie związanej z historią Polski.  

Punkty naszej podróży łączą się z życiem Adama Mickiewicza. Po pierwsze – Zaosie. To tu prawdopodobnie na świat przyszedł nasz 

wieszcz. W metryce jego chrztu nie znajdziemy jednak informacji o miejscu jego urodzenia. Drugim prawdopodobnym miejscem urodzenia 

Mickiewicza jest Nowogródek, a w nim urokliwy dworek rodziny wieszcza, którego również nie ominiemy. Podróżując śladami Adama 

Mickiewicza, odwiedzimy także okolice Jeziora Świteź. Chyba każdy z nas kojarzy słynne ballady „Świteź” i „Świtezianka”. Nasz przewodnik 

przytoczy Państwu legendy związane z tym tajemniczym jeziorem. 

W programie wycieczki znajdują się również Skoki – a w nich barokowy Pałacyk Niemcewiczów.  Jest to zabytkowa perełka 

nadbużańskiego szlaku. Został on odrestaurowany w 2013 roku, a obecnie przyciąga wielu turystów.  W trakcie wyjazdu na Białoruś zwiedzą 

Państwo także twierdzę w Brześciu – miejsce, które kojarzy się dziś z walką opozycji z sanacją w okresie II Rzeczpospolitej.   

 Wycieczka z naszym biurem to również okazja do obejrzenia zamku w Nieświeżu, czyli dawnej rezydencji rodu Radziwiłłów. Zamek 

ten nie bez powodu wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prócz tego, zwiedzimy gotycko - renesansowy zamek Mir. To także 

miejsce wpisane na listę UNESCO.  

 W programie wycieczki nie mogło zabraknąć również Grodna. To najczęściej odwiedzane przez turystów miasto na Białorusi. Nic 

dziwnego – znajdziemy tam wiele zabytków, jak choćby Stary Zamek z XIV wieku będący oczkiem w głowie Stefana Batorego. A do tego 

polskie akcenty na każdym kroku.  

 Na koniec – stolica Białorusi, Mińsk. Podróż tam jest o tyle ciekawa, że miasto, niegdyś zrujnowane, zostało całkowicie odbudowane. 

W tym „mieście słońca” napotkamy szereg elementów socjalistycznych, jak siedziba KGB, Plac Październikowy czy Muzeum Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej. Wobec tego – serdecznie zapraszamy! 

 

TERMIN:  24-29.08.2020                                                            CENA:  990 ZŁ 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 1 nocleg na Podlasiu. Pokoje 2,3os z łazienkami. 

- 3 noclegi w hotelu** w Baranowiczach lub okolicach , pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  

- Wyżywienie: 4 śniadań  

- opieka pilota-przewodnika. 

- wycieczki wg programu. 

- ubezpieczenie KL i NW  
 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
-      4 obiadokolacje na Białorusi -190 zł od osoby 

PROGRAM RAMOWY:  
1 dzień – Wyjazd, przejazd na Podlasie na nocleg. 

2 dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Białoruś do Skok z pałacem Niemcewicza. Następnie zwiedzanie Brześcia: Twierdza. 

Przejazd do hotelu w ok.Baranowicz, zakwaterowanie, obiadokolacje, nocleg. 

3 dzień – Śniadanie, wycieczka Zaosie, Mińsk powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - Śniadanie, wycieczka Nieśwież, Mir, Nowogródek, Jezioro Świteź powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień -  Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Grodna i zwiedzanie: Następnie przejazd w kierunku Polski 

6 dzień -  przewidywany powrót w godzinach popołudniowych 

UWAGI: 

- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- Kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, opłatę klimatyczną, opłaty drogowe , TFG, opłaty rezerwacyjne, wynajęcie 

zestawów tour-guide,  lokalnych przewodników, opłaty konsularne, wiza na Białoruś - PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA 90 

EURO OD OSOBY-    
-toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych 

-Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu dwóch lub więcej osób do wspólnej dużej walizki! 

- limit bagażu wynosi : bagaż główny do 15kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę 

-godzina wyjazdu oraz orientacyjna godzina powrotu  zostanie podana nie wcześniej niż 30 dni przed wycieczką 

 WIZOWANIE: paszporty do wizowania + 1 zdjęcie aktualne nie starsze niż 6 miesięcy typu paszportowego należy złożyć w biurze 50               

dni przed rozpoczęciem wycieczki wraz z danymi:imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 

miejsce urodzenia, nr paszportu z datą ważności,liczba wcześniejszych wizyt na Białorusi wraz z datą ostatniej podróży, miejsce 

zatrudnienia lub nauki, stanowisko, imię, nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa krewnych na Białorusi . 

 

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.12.2019 

O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY 


