
 
 

 

Oferta wyjazdu polskimi śladami na Białoruś  

 

 

Termin: 01 - 08.07.2020 r. 

Ilość dni: 8 

Ilość osób: 30 

Koszt: 600 zł + 200 euro* 

 

Cena wyjazdu obejmuje: 

− Przejazd wycieczkowym autokarem z jednym kierowcą na trasie Gdańsk – Białoruś – 

Wilno – Gdańsk,   

− Ubezpieczenie kosztów i następstw nieszczęśliwych wypadków Signal Iduna Polska,  

całego pobytu, 

− Noclegi: 1 w Polsce (Sokółka), 4 na Białorusi (Nowogródek, Smorgonie), 1 na Litwie 

(Wilno) zgodnie z programem,  

− Posiłki: 7 śniadań, 7 ciepłych posiłków wieczorem, zgodnie z programem, 

− Usługi przewodnickie, wstępy do muzeów: Pałac i krypty Radziwiłłów w Nieświeżu, 

Zamek w Mirze, Dworek Mickiewicza w Zaosiu, Muzeum Mickiewicza w Nowogródku, 

Muzeum w Oszmianie, Muzeum Pałac Ogińskich w Zalesiu, huta szkła Niemen. 

 

Cena nie zawiera:  

− opłaty za wizę (25 euro) oraz kosztów wysyłki paszportu do konsulatu w Warszawie, 

− posiłków w trakcie podróży pierwszego i ostatniego dnia, 

− posiłków w porze obiadowej. 

 

UWAGA: Należy posiadać paszport, który musi być ważny co najmniej 3 miesiące po 

ukończeniu ważności wizy, czyli min. do końca października 2020 r. oraz zawierać co 

najmniej 2 czyste strony. 

 

Program wyjazdu 

 

Dzień 1.  – środa  

GDAŃSK – SOKÓŁKA 

Rano wyjazd z Gdańska (godz. 7.00, zbiórka na parkingu pod ECS, plac Trzech Krzyży). 

Przyjazd wieczorem do Sokółki. Zakwaterowanie w zajeździe (pokoje, 2,3,4 osobowe z 

łazienkami), ciepły posiłek, nocleg. W Sokółce możliwość odwiedzenia kościoła św. 

Antoniego Padewskiego – miejscu cudu eucharystycznego. (Prowiant na podróż we własnym 

zakresie). 

 



Dzień 2. – czwartek  

SOKÓŁKA – NOWOGRÓDEK  

Śniadanie w zajeździe. Wyjazd z Sokółki do Grodna. Przekroczenie granicy w Kuźnicy 

Białostockiej/Bruzgi. Do południa przyjazd do Grodna. Zwiedzanie miasta z lokalnym 

polskim przewodnikiem, m. in. Stary, Nowy Zamek, kościół farny, kościół Brygidek, 

cmentarz katolicki (grób Orzeszkowej, kwatera polskich żołnierzy z 1919-20). Przejazd przez 

Szczuczyn (kolegium pijarów). Dojazd do Nowogródka (spacer po miasteczku, zwiedzanie 

m.in. kościoła farnego (miejsce ślubu króla Władysława Jagiełły i chrztu Adama 

Mickiewicza), historia męczeńskiej śmierci sióstr Nazaretanek, spacer po Górze Zamkowej 

 i kopcu Mickiewicza), zakwaterowanie u sióstr Nazaretanek (pokoje kilkuosobowe, łazienki  

na korytarzu), ciepła kolacja. 

 

Dzień  3. – piątek 

NOWOGRÓDEK – NIEŚWIEŻ – NOWOGRÓDEK  

Śniadanie. Wyjazd nad jezioro Świteź (możliwa kąpiel) oraz zwiedzenie zrekonstruowanego 

majątku Mickiewiczów w Zaosiu. Nieśwież – dawna rezydencji rodu Radziwiłłów. 

Zwiedzenie zamku, zespołu parkowo-pałacowego, kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała 

(w krypcie kilkadziesiąt trumien Radziwiłłów).  W drodze do Nowogródka przejazd przez 

Mir – zwiedzenie zamku. Przyjazd do Nowogródka, ciepła kolacja. 

 

Dzień 4. – sobota 

NOWOGRÓDEK  - SMORGONIE 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza. Przejazd do 

Brzozówki, zwiedzenie muzeum-ekspozycji słynnej przedwojennej huta szkła „Niemen”, 

możliwe zakupy w sklepie firmowym. Przejazd przez Bohdanów, rodzinną wieś Ferdynanda 

Ruszczyca, obejrzenie zespołu zabytkowego dworca kolejowego z początku XX wieku. 

Holszany, obejrzenie z zewnątrz ruin zamku Sonki Holszańskiej, IV żony króla Władysława 

Jagiełły. Zwiedzenie kościoła św. Jana Chrzciciela z 1618 roku z obrazem Matki Boskiej 

Płaczącej, obejrzenie z zewnątrz klasztoru ojców franciszkanów. Giejstuny – obejrzenie z 

zewnątrz pozostałości majątku Antoniego Edwarda Odyńca – przyjaciela Adama 

Mickiewicza, odwiedzenie cmentarzyka rodu Odyńców. Boruny  - zwiedzenie kościoła św. 

Piotra i Pawła z cudownym obrazem Matki Boskiej Boruńskiej  

i źródełkiem w podziemiach, obejrzenie ruin kolegium bazyliańskiego, gdzie uczył się Antoni 

Edward Odyniec. W drodze do Smorgoń obejrzenie ruin zamku w Krewie, gdzie w 1385 r. 

zawarto unię polsko-litewską. Przyjazd do Smorgoń zakwaterowanie w hotelu 3* (pokoje 

dwu – trzyosobowe, z łazienkami w pokojach lub na korytarzu). Ciepła kolacja w hotelu. 

 

Dzień 5 (niedziela) 

SMORGONIE – SOŁY – SMORGONIE  

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Oszmiany. Zalesie  - zwiedzanie zespołu pałacowo-

parkowego Ogińskich.  Odwiedzenie Kuszlan   - obejrzenie pozostałości majątku pisarza 

Franciszka Bohuszewicza. Zwiedzenie miejscowości Żuprany z XIX wiecznym kościołem 

św. Piotra i Pawła, na miejscowym cmentarzu pochowany jest Franciszek Bohuszewicz. 

Oszmiana (obejrzenie ruin kościoła franciszkanów, zwiedzanie muzeum i synagogi, 

cmentarza, kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej). Obiad na plebanii. Powrót do Smorgoń. 

Uroczystości rocznicowe 76. rocznicy Operacji Ostra Brama** na cmentarzu w 

Smorgoniach, msza św. w zabytkowym kościele Matki Boskiej Różańcowej w Sołach w 

intencji poległych uczestników Operacji.  

 



Dzień 6 – poniedziałek  

SMORGONIE – OLKOWICZE – BUDSŁAW – SMORGONIE 

Śniadanie na plebanii. Wyjazd do Olkowicz. Przyjazd do Olkowicz. Odwiedziny w 

prywatnym mini muzeum ks. proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, z 

zabytkowymi obrazami z XVII w. Przejazd do Obodowców – pozostałości majątku 

Bohdanowiczów. W Stajkach pozostałości majątku Bohdanowiczów oraz odnowiony 

browar. Worociszyn kamień X-XII w. znak rozpoczęcia wyprawy po Wilii hrabiego 

Konstantego Tyszkiewicza, Dolhinów – kościół św. Stanisława Biskupa. Sanktuarium Matki 

Bożej Budsławskiej w Budsławiu. Powrót do Smorgoń, ciepła kolacja w hotelu. 

  

 

 Dzień 7. – wtorek  

SMORGONIE– WILNO  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. W Michaliszkach położony nad Wilią kościół św. 

Michała Archanioła z 1670 r.  Przejazd przez majątek Skirmunttów w Szemietowszczyźnie. 

Gierwiaty – jedyna litewska gmina na Białorusi. Zwiedzanie kościoła Trójcy Przenajświętszej 

z 1903 r. – białoruskiej Notre Dame. W drodze ku granicy Ostrowiec. Z szosy obejrzenie 

nowej elektrowni atomowej. Zwiedzanie kościoła św. Kosmy i Damiana, w którym są ikony z 

XVIII – XIX wieku. Odwiedziny cmentarzyka w Horodnikach, gdzie znajduje się kaplica 

grobowa z trumnami Śniadeckich oraz grób Jędrzeja Śniadeckiego.  Przejazd do Mikuliszek 

(Buniany), spacer do cmentarzyka żołnierzy III  i VI Wileńskiej Brygady AK, poległych w 

1944 roku. Przekroczenie granicy w Kamiennym Łogu, zakupy w sklepie wolnocłowym. W 

godzinach wieczornych przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu, ciepła kolacja na 

mieście. Dla chętnych nocny spacer  po Wilnie. 

 

Dzień 8. – środa 

WILNO - GDAŃSK 

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Odwiedziny hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, 

spotkanie z siostrą Michaelą Rak. Wyjazd do Polski. Po drodze odwiedzenie podwileńskich 

Ponar, gdzie Niemcy wymordowali blisko 200 000 obywateli polskich, głównie żydowskiego 

pochodzenia i polską elitę. Przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych.  

 

** program może ulec zmianie, ze względu na nieustalony jeszcze termin uroczystości 

 

Zapisy do 31 grudnia 2019 r. (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr 

paszportu, telefon kontaktowy) pod adresem: gdanskiklubgp@gmail.com lub telefonicznie 

691 545 333 

 

Zaliczki: 

I zaliczka do 1 marca 2020 r. w kwocie 20 euro /osoby (słownie: dwadzieścia euro) - gotówką  

II zaliczka do 15 kwietnia 2020 r. w kwocie  400zł/osoby (słownie: czterysta złotych) na 

konto Anna Dąbrowska-Karasowska, Sopot 72 1500 1706 1017 0011 4771 0000 

III zaliczka do 15 maja 2020 r. w kwocie 200 zł/osoby (słownie: dwieście złotych) na konto 

180 euro płatne gotówką w dniu wyjazdu. 

 

KONTAKT:  

Małgorzata Odyniec, Gdański Klub Gazety Polskiej Gdańsk II 

tel. 691 545 333, e-mail: gdanskiklubgp@gmail.com 
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