CUDOWNA BIAŁORUŚ
pielgrzymka
23.09. - 28.09.2019 r.
I dzień – 23.09.2019 r. – poniedziałek
Msza św. godz. 5.30, następnie wyjazd z Krakowa. Przejazd przez Polskę, do Białegostoku (ok. godz. 14.00). Czas
wolny. Zwiedzanie miasta: m.in. odrestaurowany Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Katedra, Pomnik J. Piłsudskiego.
Nawiedzenie i modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie spoczywa bł. ks. M. Sopoćko; spowiednik
św. S. Faustyny. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – 24.09.2019 r. - wtorek

Msza św. w kościele farnym w Białymstoku. Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na Białoruś. Przekroczenie granicy
polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi, ok. 10.00 -11.30. Przyjazd do Grodna, zwiedzanie
miasta: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, Kościół Farny, cerkiew kołożska z XII w, sobór
grodzieński i inne zabytki. Bohatyrowicze, odwiedzimy grób, znanych z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana
i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych, pobyt nad pięknie meandrującą rzeką Niemen. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja, nocleg.

III dzień – 25.09.2019 r. - środa

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nowogródka, Msza św. w kościele św. Michała. Następnie zwiedzanie
Muzeum Adama Mickiewicza, wejście na Kopiec A. Mickiewicza, kościół farny, w którym król Władysław Jagiełło brał ślub
z Sonką Holszańską; pozostałości średniowiecznego zamku, wizyta u SS. Nazaretanek. Po odpoczynku nad słynnym Jeziorem
Świteż, zwiedzanie Zaosia, dworek rodzinny Adama Mickiewicza. Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

IV dzień – 26.09.2019 r. - czwartek

Śniadanie. Przejazd do Nieświeża, zwiedzanie gniazda Radziwiłłów, pałacu fortecy oraz kościoła z XVI wieku pw.
Bożego Ciała. W kryptach grobowych znalazło wieczny spokój blisko 70 przedstawicieli magnackiego rodu. Pałac wpisany na
Listę UNESCO. Po przerwie, przejazd do stolicy Białorusi - Mińska. Zwiedzanie Troickiego Przedmieście – Msza św.
w zabytkowym kościele św. Szymona i Heleny, Archikatedra Najświętszej Maryi Panny, Prospekt Niezależności, Biblioteka
Narodowa, Ratusz miejski, Dwór Wańkowiczów, sobór św. Ducha, Dom Rządowy i inne zabytki miasta. Powrót do Baranowicz,
obiadokolacja, nocleg.

V dzień – 27.09.2019 r. – piątek

Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach. Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Żyrowic,
nawiedzenie jednego z najważniejszych sanktuariów na Białorusi z cudownym obrazem M.B. Żyrowickiej; OO. Bazylianie
opiekują się nim nieustannie, dbając o jakość i pamięć tego miejsca.
W drodze do Różan, zamku Sapiehów, zwiedzanie Kosowa Poleskiego; tu urodził się Tadeusz Kościuszko, obejrzymy
także założenie pałacowe Pusłowskich. Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

VI dzień – 28.09.2019 r. – sobota

Msza św. Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie ogromnej Twierdzy Brzeskiej, zbudowanej na dawnej starówce
miasta; do dziś mimo licznych zmian są dobrze widoczne pozostałości struktury pierwotnego założenia. Spacer po części
pochodzącej z lat XX i XXX – stych. Czas wolny na zakupy i posiłek. Wyjazd do Polski. Powrót do Krakowa ok. 1.00.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych
i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
__________________________________________________________

Cena: 1550 PLN/os. przy min. 40 osobach płacących
Zapisy w kancelarii i zakrystii. Przy zapisie zaliczka 200 zł.
Termin zgłoszeń - do końca maja 2019 r.
Cena zawiera:
 przejazd luksusowym autokarem ( DVD, WC, barek), 5 noclegów w pokojach 1 i 2-osobowych, pokoje z łazienkami, 5
śniadań i 5 obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż
Dopłata do pokoju 1- osobowego : 260 zł/os
Cena nie zawiera :
 Kosztów wstępów. Na wstępy należy przeznaczyć ok. 30 € + 10 € opłata za zestaw słuchawkowy tour guide + 12 €
miejscowi przewodnicy.
 UWAGA: cena nie obejmuje kosztów wizy białoruskiej - koszt wizy to 110 PLN (cena może ulec zmianie).
UWAGA: WYMAGANY WAŻNY PASZPORT!
Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy białoruskiej to:
 paszport (ważny min. 3 miesiące od daty zakończenia wizy, posiadający 2 puste strony),
 aktualna fotografia,
 wypełniony wniosek wizowy

Termin spotkania organizacyjnego zostanie podany w późniejszym terminie.
Na nim zostaną podane informacje związane z załatwieniem wizy.
Na spotkaniu należy wpłacić 2. ratę w wysokości 800 zł.

