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1 dzień   (DROHICZYN, SIEMIATYCZE, GRABARKA) 
Wyjazd w godzinach rannych z Trójmiasta -  ok. godz. 12.00 - przyjazd do Drohiczyna 

spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie: pierwszej stolicy województwa podlaskiego (Góra 

Zamkowa, kościół katedralny Św. Trójcy, Collegium Nobilum, Kościół Wszystkich Świętych, 

kościół Wniebowzięcia NMP), objazdowa wycieczka po Siemiatyczach - stolicy Podlasia 

Nadbużańskiego (kościół Wniebowzięcia NMP, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawna bożnica z 

1797r, pozostałości Pałacu księżny Jabłonkowskiej - przejazd na Grabarkę nazywaną 

prawosławną Częstochową, zwiedzanie sanktuarium (źródełko z wodą o cudownych 

właściwościach, Wzgórze Pątników z tysiącami drewnianych krzyży, rekonstrukcja 

zabytkowej cerkwi)   ok. godz. 18.00 - przejazd do Białegostoku, zakwaterowanie w hotelu 

k/Białymstoku, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami obiadokolacja 

2 dzień   (BIAŁYSTOK, AUGUSTÓW) 
7.30 – śniadanie, ok godz. 8.30 – spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie Białegostoku – zespół Parkowo-Pałacowy Branickich, 
zwiedzanie miasta (kościół katedralny, dom św. Marcian, ratusz, sobór św. Mikołaja), wyjazd do Augustowa spacer po mieście, rejs 
statkiem z Augustowa do Studzienicznej, ok godz. 18.30 – powrót do Białegostoku, obiadokolacja 

3 dzień    (BIAŁOWIEŻA) 
07.00 – śniadanie, 8.00 - wyjazd z przewodnikiem do Białowieży - wizyta w pustelni prawosławnego mnicha ojca Gabriela w 
Ordynkach, przejazd do Białowieży zwiedzanie Puszczy Białowieskiej:- Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, 
dziki i wilki / - wstęp- Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy 
Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe ( wejście w grupach maksymalnie 25 osobowych ) - spacer po Parku 
Pałacowym - carskie założenie parkowe w stylu angielskim, - cerkiew św. Mikołaja - objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / 
architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy, 16.30 – 19.30 - 
ognisko z oprawą muzyczną akordeonisty i konsumpcją: zupa grzybowa, bigos, kiełbaski ogniskowe, deska wędlin, smalczyk wiejski z 
ogórkiem kiszonym i cebulą, kawa, herbata, ciastka, ok godz. 21.00 – powrót do Białegostoku  

4 dzień   (WASILKÓW, BOHONIK, SUPRAŚL) 
8.00- 9.00 – śniadanie, 9.00 - spotkanie z przewodnikiem, wycieczka autokarowa zwiedzanie:- św. Woda w Wasilkowie zwiedzanie 

sanktuarium (Góra Krzyży, źródełko z wodą o cudownych właściwościach, kościół Matki Boskiej Bolesnej - przyjazd do Sokółki 

zwiedzanie kościoła , św. Antoniego Padewskiego (miejsce cudu eucharystycznego) - przyjazd do Bohonik, zwiedzanie zabytkowego 

drewnianego meczetu oraz mizaru - spacer po Supraślu, zwiedzanie (Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, kościół św Trójcy, Dom 

Ludowy), 15.00, 15.30 - Muzeum Ikon (- wstęp w 2 grupach max 25 osobowych), Ławra Supraska-wstęp, powrót do 

Białegostoku, obiadokolacja 

5 dzień    (GRODNO - BIAŁORUŚ)    
godz. 6.30 – śniadanie ,godz. 07.00 –Wyjazd autokarem z Białegostoku Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście 

graniczne Kuźnica - Bruzgi. Ok. 10.00 - przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. 

W programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Dolny i górny Zamek Stefana Batorego,  Kościół Farny 

św. Franciszka Ksawerego,   cerkiew kołożska z XII w.   zabytkowa synagoga, sobór grodzieński, plac Sowiecki, Inne zabytki Grodna, 

Obiad w trakcie zwiedzania,   Czas wolny na zakupy,       ok 17.30 - wyjazd do Polski Ok. godz. 20.30 – 21.00 - powrót do Białegostoku,  

zakończenie wycieczki na Białoruś. Powrót na nocleg do Białegostoku (potrzebny paszport ważny min pół roku od daty 

przekroczenia granicy) 

6 dzień    (TYKOCIN) 
7.00 – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd ok godz. 9.00 spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do Tykocina nazywanego perłą baroku 
zwiedzanie: unikalny ryneczek z pomnikiem hetmana Czarnieckiego, kościół św. Trójcy, alumnat, zamek w Tykocinie (rekonstrukcja 
słynnego obronnego zamku królewskiego gdzie był skarbiec królewski, opisywanego w „Potopie” i gdzie po śmierci do pochówku 
przechowywano ostatniego z Jagiellonów) wejście na dziedziniec, synagoga i dom talmudyczny-wstęp 12.00 - wyjazd do Trójmiasta,  - 
powrót do w godzinach wieczornych 

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, DVD, WC), - 5 noclegów, 5 śniadań,  3 obiadokolacje,  

1x obiad w Grodnie, - opieka rosyjskojęzycznego pilota na BIAŁORUSI  - przewodnik polskojęzyczny w Grodnie, 

ognisko z konsumpcją oraz oprawą muzyczną akordeonisty, - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem,  - usługi 

przewodnickie, - ubezpieczenie NNW i KL na wyjazd do Grodna,    - organizacja specjalnej przepustki na Białoruś oraz wizy dla 

kierowców,      Uwagi: program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 


