
Niepowtarzalna Białoruś!
Grodno, Trójkąt Sopoćkiński, Kanał Augustowski  

Data: 10 – 12.05.2019 r. - 3 dni.

Cena: 400 zł

W cenie  zawarte są  świadczenia:
- przejazd nowoczesnym autokarem wg planu,
- odwiedzimy Grodno, Trójkąt Sopoćkiński, Kanał Augustowski i inne,
- 2 noclegi, pokoje 2, 3-osobowe w Grodnie,
- wyżywienie - 2 śniadania i 2 obiadokolacje,
- impreza integracyjna,
- zwiedzanie wszystkich miejsc z miejscowym, znamienitym przewodnikiem - p. Poczobutem,
- ubezpieczenie KL i NNW,
- vouchery turystyczne na wjazd bezwizowy,
- opłata klimatyczna,
- bilety wstępu,
- opieka pilota,

UWAGA!!! 
Obowiązkowo każdy uczestnik powinien posiadać paszport ważny jeszcze przez 6 miesięcy
od dnia powrotu do Polski.



Program wycieczki:

10.05.2019, piątek -  wyjazd z Torunia o godz. 05.00, parking przy kinie Cinema City, ul. Czerwona Droga. Przejazd do
granicy  białoruskiej.  Godz.  11.00  -  odprawa  graniczna.  Przejazd  w  stronę  Trójkąta  Sopoćkińskiego.  Po  drodze
odwiedzimy pomnik dowódcy batalionu wojny z 1920r. w Korobczycach oraz Fort nr 4. W Łosośnej zobaczymy ruiny
starego młyna z czasów Antoniego Hrabiego Tysenhausa. Następnie zwiedzimy Fort nr 2 w Naumowiczach, dalej Pałac
Wołowiczów i dojedziemy do Sopoćkina. Ten obszar  to znaczące pole walk z okresu I wojny światowej. W Sopoćkinie
zobaczymy polski kościół, cmentarz, groby żołnierzy, dwie kaplice, grób gen. Olszyny – Wilczyńskiego, miejsce mordu
generała  za Sopoćkinem. Dalej  zobaczymy umocnienia linii  obronnej  Mołotowa z okresu 1934-1941. Przejazd nad
Kanał  Augustowski.  Tam  obejrzymy  śluzy  na  kanale  wybudowane  przez  Lelewela.  Przejazd  przez  Kodziowce,
Śliwanowicze, Białe Błota - zobaczymy dworek szlachecki. Wjazd do Grodna. Obiadokolacja, nocleg  w hotelu.

11.05.2019,  sobota  - śniadanie  godz.  09.00.  Zwiedzanie  Grodna:   Stary  i  Nowy  Zamek,  synagoga,  dom  Elizy
Orzeszkowej,  Kościół  Farny,  cmentarz  katolicki,  cmentarz  wojskowy,  pałacyk  królewski,  plac  Batorego.  Spacer
deptakiem grodzieńskim. Obejrzymy kościół franciszkański, kościół brygidek, cerkiew świętych Borysa i Gleba, domy
kolonii  nauczycielskiej.  Zobaczymy  także  szkołę  polską  i  koszary  wojskowe.  Obiadokolacja,  impreza  integracyjna.
Nocleg.

12.05.2019, niedziela -   śniadanie, zwiedzanie pozostałych miejsc – Poniemuń - zabudowania Antoniego Hrabiego
Tysenhausa, czas wolny na zakupy, wyjazd do Polski około godz. 12.00, do Torunia dojedziemy około północy.


