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                                          Białoruś              4 dni 
 
 

 

 BRZEŚĆ - Twierdza Brzeska, brama Brzeska i Terespolska, Kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra  

 KOBRYŃ - grób Aleksandra Mickiewicza (brata Adama) 

 HRUSZOWA - słynny dąb „Dewajtis” - pamiątka po dworku Marii Rodziewiczówny. 

 JANÓW POLESKI – Kościół Podwyższenia Krzyża Św. (ośrodek kultu św. Andrzeja 
Boboli) 

 PIŃSK - kościół i klasztor franciszkanów z 1712 r., Pałac Butrymowiczów, kolegium 

pojezuickie z 1651 r.  

 ŁOHISZYN - kościół z obrazem Najświętszej Marii Panny Królowej Polesia 

 KOSÓW POLESKI - dawny pałac Pusłowskich, folwark Mereszowszczyzna: odbudowany 
dworek - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, kościół św. Trójcy  

 BARANOWICZE - krótkie zwiedzanie miasta – zobaczymy m.in. kościół katolicki pw. 
Podwyższenia Krzyża z 1924 r. oraz budynki z 1935 r.  

 ZAOSIE - odrestaurowany dworek w dawnym folwarku Mickiewiczów oraz muzeum 
poświęcone Adamowi Mickiewiczowi 

 MIR - zespół zamkowo-pałacowy z najlepiej zachowanym Zamkiem na Białorusi - 
Zamkiem Radziwiłłów z przełomu XV i XVI w. wpisanym na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO 

 NOWOGRÓDEK - Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny 

zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej oraz kościół farny 

 LIDA - ruiny zamku księcia Giedymina oraz kościół Podwyższenia Świętego Krzyża z 
barokowym cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

 SZCZUCZYN - pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; dawna własność ks. 
Ksawerego Druckiego – Lubeckiego; kościół katolicki ufundowany dla pijarów 

 BOHATYROWICZE - grób bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej 

 GRODNO - Góra Zamkowa ze Starym Zamkiem, Nowy Zamek, kamienica – pałac 
Batorego, cerkiew prawosławna Borysa i Gleba, katedra – kościół pojezuicki z przełomu 
XVII i XVII w., kościół brygidek z 1642 r., Pałacyk Stanisławowski, Pałac Augustowski, 

Muzeum Elizy Orzeszkowej i pomnik pisarki, cmentarz wojskowy 

cena już od 850 PLN/os. 
 
 

W cenie zapewniamy: 
 

przejazd autokarem (AC, WC), zakwaterowanie, wyżywienie,  
ubezpieczenie, opieka pilota i przewodnika,  
Msze Święte i Opieka Duchowa Kapłana 
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