
 

Białoruś - Rosja – Państwa Nadbałtyckie 
 

Dzień 1 

23.06.2017 

Wyjazd z Przemyśla w godzinach wieczornych (ok. 20.30) nocny przejazd do granicy z Białorusią. 
Odprawa celno - paszportowa.   

 

Dzień 2 

24.06.2017 

W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Zaosia w którym  znajduje się zrekonstruowany 
dom w którym urodził się Adam Mickiewicz, krótki postój nad brzegiem Jeziora Świteź,   
następnie zwiedzanie Nowogródka gdzie zobaczymy m. in. dom Adama Mickiewicza, farę, zamek 
książąt litewskich. Następnie przejazd do Miejscowości Mir - zwiedzanie zabytkowego zamku 
Radziwiłłów z XVI. Zamek w Mirze stanowił pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. Przejazd na kolację i nocleg do Mińska.  

 

 

Dzień 3 

25.06.2017 

Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Mińska - katedra prawosławna z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Mińskiej, Ratusz, katedra rzymskokatolicka, Plac Październikowy z Pałacem Republiki, 
pałac prezydencki. Następnie przejazd do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 
1940 roku, pobyt. Przejazd do Smoleńska, krótki pobyt na miejscu katastrofy polskiego samolotu 
prezydenckiego. Krótkie zwiedzanie Smoleńska.  Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.  

Dzień 4 

26.06.2017 

Po śniadaniu przejazd do Pskowa spacer po mieście, zwiedzanie soboru Trójcy Świętej oraz 
twierdzy Kreml. Przejazd do  Estonii zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.  

 

 

Dzień 5 

27.06.2017 

Po śniadaniu przejazd do Tallina i zwiedzanie miasta- gotycka Katedra Najświętszej Maryi Panny z 
renesansowymi nagrobkami i epitafiami władców i zarządców Estonii, gotycka – po przebudowie 
barokowa, Katedra katolicka Św. Piotra i Pawła – jeden z 2 katolickich kościołów w Tallinie, gotycki 
ratusz z XIV w.  oraz renesansowe kamienice przy rynku, średniowieczne fortyfikacje z bramami i 
basztami – „Gruba Małgorzata” i Brama Morska – najdłuższe zachowane mury obronne w 
Europie, sobór Aleksandra Newskiego w stylu bizantyjsko - rosyjskim. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. 

 

 

 

Dzień 6 

28.06.2017 

Po śniadaniu przejazd do Rygi, jednego  z największych skupisk architektury secesyjnej w Europie. 
Założone pocz. XIII w. – należało do Hanzy. W programie zwiedzania: Plac Ratuszowy - rynek 
starego miasta ze średniowiecznymi kamieniczkami – Dom Czarnogłowych /gotyk XIV w./, Dom 
Kotów, Dom Wagi, Pomnik Rolanda – rycerza średniowiecznego, fortyfikacje średniowieczne, 
Zamek Kawalerów Mieczowych – gotycki z XIV w. główna siedziba Wielkiego Mistrza w 
Inflantach, w poł. XVI w. własność króla polskiego z polską załoga obronną, siedziba Stefana 
Batorego, katedra katolicka Św. Jakuba – z XIII w. – po reformacji protestancka, w 1523 roku 
wygłoszono w niej pierwsze kazanie w języku łotewskim obecnie katedra katolicka. 
Zakwaterowanie w hotelu kolacja i nocleg. 

 

Dzień 7 

29.06.2017 

Po śniadaniu przejazd do Pałacu Rundale – który ze względu na swój przepych nazywany jest  
łotewskim wersalem. Następnie przejazd do Kiejdan urokliwego miasteczka nad Niewiażą, 
siedziby Janusza Radziwiłła. Przejazd do Pożajścia gdzie znajduje się pokamedulski klasztor, 
należący dziś do s. s. Kazimierzatek i kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 
nawiedzenie i czas na modlitwę. Przejazd do Kowna zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 

 

Dzień 8 

30.06.2017 

Po śniadaniu zwiedzanie Kowna - zwiedzanie kowieńskiej starówki: Dom Perkuna – piękna 
gotycka kamienica, Kościół Archikatedralny, strzelisty barokowy ratusz i Plac Ratuszowy ruiny 
zamku kowieńskiego. Następnie przejazd do Wilna,  Ostra Brama, cerkiew Świętego Ducha z 
relikwiami pierwszych męczenników chrześcijańskich Wilna, Klasztor O. O. Bazylianów z „Celą 
Konrada” gdzie więziono Adama Mickiewicza, Katedra z relikwiami Św. Kazimierza Królewicza i 
grobami królewskimi: Barbary Radziwiłłówny, Elżbiety Habsburżanki, Aleksandra Jagiellończyka i 
urną z sercem Władysława IV,  Kościół Św. Ducha z obrazem Miłosierdzia Bożego, dziedziniec 



Uniwersytetu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 

 

Dzień 9 

01.07.2017 

Po śniadaniu przejazd na przejazd na Rosse i zwiedzanie cmentarza na którym spoczywa serce 
Piłsudskiego. Następnie wyjazd do Trok – zwiedzanie zamku na wyspie, siedziby Wielkiego 
Księcia Litewskiego Witolda. Degustacja Kibinów – charakterystycznego dania karaimskiego. Po 
zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych 
godzinach nocnych. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie. 

 

Cena pielgrzymki: 1165 zł + 305 Euro/os. przy min. 40 osobach płatnych 
 

Cena obejmuje: 
 Transport autokarem klasy turystycznej (toaleta, barek, klimatyzacja, dvd), 
 Opiekę pilota - przewodnika 
 7 Noclegów w hotelach**/*** - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, 
 Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z programem 
 przewodnika w Rosji w Wilnie i Trokach 
 Ubezpieczenie NNW i KL za granicą, 
 turystyczny fundusz gwarancyjny 
 Opłaty drogowe, parkingowe i graniczne, 
 obowiązkową wizę do Rosji oraz na Białoruś   
 Podatek VAT 

 

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu i zestawu słuchawkowego tour-guide: ok 60 Euro  
 

Planowany termin: 23.06 - 01.07.2017 r.  

 
Biuro Arka pośredniczy w uzyskaniu wizy na Białoruś oraz do Rosji. 
Dokumenty potrzebne do wiz: 
 

 zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie 
www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycznym - twarz na wprost, kolorowym, na 
białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy) 

 paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 
2 wolne strony. 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do BPT  Arka (osobiście, przesyłką kurierską itp.) do 
05.05.2017r. 
 
Warunki płatności:  
zaliczka  - 400 zł/os do dnia 30.01.2017, II wpłata  - 765 zł/os do dnia 30.04.2017, III wpłata 305 
+ 60 Euro w dniu wyjazdu w autokarze.  
 
Konto do Wpłat : PBS Sanok O/KROSNO 18 8642 1083 2002 8307 0158 0001 
 

Uwaga: W przypadku znacznej zmiany cen walut, ceny paliwa w kraju i za granicą oraz innych znacznych podwyżek 
nie przewidzianych w chwili sporządzania kalkulacji, biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wycieczki. 


