
Projekt wycieczki  

SZLAKIEM WIELKICH WIELKICH POLAKÓW NA BIAŁORUSI 

w dniach 27 (środa) – 31 (niedziela) maja 2020 roku 

Dzień 1. 27 (środa). Wyjazd z Łodzi o godz. 6
30

 z parkingu UŁ ul. Tramwajowa. Przejazd na granicę  

w Bobrownikach (?) do Grodna przez Bohatyrowicze (po drodze przerwa na posiłek na koszt własny). 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2. (czwartek). Po śniadaniu zwiedzanie 280 tys. stolicy obwodu - Grodna - od XVI w. rezydencji książąt 

litewskich i królów polskich, miejsca odbywającego się co trzeciego sejmu, także przedostatniego w 1793 r., 

zatwierdzającego II rozbiór Rzeczypospolitej - zwiedzanie zabytków starej części miasta, m.in. dom Elzy 

Orzeszkowej. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 3. (piątek). Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd w kierunku Nowogródka. Po drodze 

zwiedzanie m.in. Wasiliszek (izby pamięci w miejscu urodzenia Cz. Niemena), Lidy (zamku z czasów 

litewskiego księcia Gedymina). W Nowogródku zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4. (sobota). Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie Miru (jednego z najwspanialszych zachowanych 

zamków na Kresach, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, pierwowzoru zamku Horeszków  

z „Zemsty”). Powrót do Nowogródka i wizyta w muzeum A. Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz 

spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5. (niedziela ). Po wykwaterowanie i śniadaniu wyjazd do kraju w stronę granicy. Po drodze postój na 

posiłek na koszt własny. Powrót do Łodzi w późnych godzinach wieczornych. 

ŚWIADCZENIA - Przejazd: autokar o podwyższonym standardzie. Zakwaterowanie: w Grodnie i Nowogródku, 

hotele, pokoje 2, 3 osob. z łazienkami /dopłata do pokoju 1-osobowego = 280 zł./. Wyżywienie: 4 obiadokolacje, 

4 śniadania. Opieka pilota i przewodnika. Ubezpieczenie. 

Cena: grupa 30 osób = 880 zł, grupa 35 osób = 830 zł, grupa 40 osób = 790 zł, grupa 45 osób = 765 zł.  

Dodatkowo płatne 30 euro przekazane pilotowi na bilety wstępu i lokalnych przewodników. 

Ważne! - uczestnik wycieczki powinien dysponować paszportem ważnym jeszcze 6 miesięcy od daty powrotu 

do kraju i na minimum dwa tygodnie przed wyjazdem złożyć w biurze turystycznym ksero pierwszej strony 

paszportu  celem wpisania na listę e-wizy. 

Proponuję rozłożenie kosztu wycieczki na 2 raty: pierwszą, w wysokości 400 zł., należałoby wpłacić do Agencji 

Turystycznej „Wilejka” do 15 marca 2020 r. (co będzie traktowane jako zaliczka i potwierdzenie udziału  

w wycieczce); drugą wraz z ksero paszportu - do końca kwietnia 2020 r., np. poprzez przelew bankowy, 

pocztowy lub bezpośrednio w biurze z adnotacją Wycieczka na Białoruś. Konto: Bank PKO BP 19 1440 1231 

0000 0000 0427 8445 

Organizatorem wycieczki jest A.T. „Wilejka”, 90 269, Łódź, Piotrkowska 20, tel.42 630 68 00 (godz. otwarcia 

pn.-pt. 10-18, sob. 10
00

-14
oo

), zaś współorganizatorem - kol. Ireneusz T. Kolendo  (tel. kontaktowy - pn. wt. śr.  

w godz. 17
00

- 19
00   

-  504  48 17 49), który będzie przyjmował zapisy chętnych. Liczymy przede wszystkim na 

duży udział w imprezie kol. kol. emerytów z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w UŁ wraz z rodzinami, ale 

również czynnych pracowników – członków ZNP. 

Zgłaszających się na  wycieczkę proszę: 

1. sprawdzić ważność paszportu, 

2. nazwisko i imię, 

3. datę urodzenia, 

4. serię i numer paszportu oraz zakres jego ważności, 

5. telefon kontaktowy. 

Ireneusz T. Kolendo 

tel. 504 48 17 49 


