
Zespół zamkowo-parkowy w Mirze.
Jeden z największych i najlepiej

zachowanych zamków na Białorusi.
Przez wiele lat był w posiadaniu
Radziwiłłów. Wpisany na listę

Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO w 2000 r. 
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MIŃSK
PUCHAR EUROPY NORDIC WALKING

TERMIN: 
20.04 – 23.04.2018

CENA: 
890 PLN – przy grupie min. 45 os.

970 PLN – przy grupie min. 35 os.

1095 PLN – przy grupie min. 25 os.

1210 PLN – przy grupie min. 20 os.

1280 PLN – przy grupie min. 15 os.

1595 PLN – przy grupie min. 10 os.

Dzień 1. 20.04.2018
WARSZAWA, wyjazd o godz. 08.00 z parkingu pod Kinoteką przy PKiN – ew. postój na zabranie
uczestników -  granica państwa  (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do
przodu)  –  Brześć –  MIŃSK,  przyjazd  ok.  godz.  20.00,  zakwaterowanie  w hotelu,  obiadokolacja,
nocleg. Trasa ok. 550 km. 

Dzień 2. 21.04.2018
MIŃSK, śniadanie, przejazd w miejsce zawodów nordic walking – ok. 14.00 powrót do hotelu, obiad.
O godz. 17.00 wieczorne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: kościół św. Szymona i Heleny zw.
„czerwonym  kościołem”,  katedra,  cerkiew  Piotra  i  Pawła,  d.  dwór  Wańkowiczów,  Przedmieście
Troickie, powrót do hotelu, nocleg. 
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Dzień 3. 22.04.2018
MIŃSK, po śniadaniu wyjazd - MIR, zamek Radziwiłłów, wpisany na listę UNESCO - NIEŚWIEŻ,
jedna  z  najokazalszych  siedzib  magnackich,  kościół-mauzoleum  rodu  Radziwiłłów,  obiadokolacja,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 180 km.

Dzień 4. 23.04.2018
NIEŚWIEŻ,  po  śniadaniu   –  KOSÓW  POLESKI,  neogotycki  zamek  rodu  Pusłowskich  –
MERECZOWSZCZYZNA,  dworek  -  miejsce  urodzenia  Tadeusza  Kościuszki–  BRZEŚĆ,
zwiedzanie centrum miasta, twierdza brzeska, czas wolny na obiad (we własnym zakresie) – granica
państwa – powrót do WARSZAWY w godzinach późnowieczornych. Przejazd ok. 520 km.

CENA ZAWIERA:

 transport: autokar lub bus (w zależności od liczby uczestników)
 zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2-os. z łazienkami 
 wyżywienie zgodnie z programem: 3 x śniadania, 3 x obiadokolacje (obiady lub kolacje)
 opiekę pilota
 usługę przewodników lokalnych
 ubezpieczenia NNW i KL (TU Europa)
 opłaty drogowe, parkingi

CENA NIE ZAWIERA:

 wizy białoruskiej grupowej -10 euro/os. oraz pośrednictwa wizowego – 50 zł/os.
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz system słuchawkowego tour guide - ok. 25 euro

(płatne pilotowi) 

INFORMACJE DODATKOWE:

 wyjazd z Warszawy o godz. 08:00, powrót w to samo miejsce w godzinach późnowieczornych
 dopłata do pokoju 1-os. - 210 zł
 20  dni  przed  wyjazdem  należy  złożyć:  zdjęcie  (o  wymiarach  3,5  x  4,5  cm,  aktualne,

biometryczne, kolorowe, en face (na wprost), na jasnym tle), wypełniony wniosek wizowy i
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi, z co najmniej
dwiema wolnymi stronami

 łączna trasa nie uwzględniając przejazdów po zwiedzanych miastach wynosi ok. 1300 km
 biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie
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 Ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku tej imprezy
 wynosi 0,00 zł. Więcej informacji na www.bezkresy.pl w zakładce „dla klientów”

WARTO WIEDZIEĆ:

Waluta
Obowiązującą waluta na Białorusi są ruble białoruskie (BYR), które można zakupić w niektórych

kantorach w Polsce. Wymiany złotówek na ruble białoruskie można dokonać również na granicy lub w
Grodnie, na dalszą trasę proponujemy zabrać euro lub dolary. 

Wyżywienie
Posiłki w większości są serwowane, przyrządzane zgodnie z miejscowym zwyczajem kulinarnym. W

przypadku serwowanych posiłków w cenie jest 1 napój. W trakcie podróży w miarę możliwości
planowane będą postoje na posiłki we własnym zakresie.

Czas
Po przekroczeniu granicy należy przesunąć zegarek o 1 godz. do przodu.

Ważne
Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową.

Zwiedzając MIR, NIEŚWIEŻ, obejrzą Państwo najważniejsze białoruskie obiekty z listy UNESCO. Do
świątyń prawosławnych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) oraz

długie spodnie (Panowie)

http://www.bezkresy.pl/

