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1 dzień:  WARSZAWA – BRZEŚĆ – KOBRYŃ – HRUSZOWA – JANÓW POLESKI 
 

Zbiórka o godz. 6.00, wyjazd autokaru w kierunku Białorusi. Przyjazd do BRZEŚCIA  
i rozpoczęcie zwiedzania, m.in.: Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-42, brama 
Brzeska i Terespolska, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła 

umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra  
– kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Przejazd do KOBRYNIA,  

gdzie zobaczymy grób Aleksandra Mickiewicza (brata Adama). Następnie przejazd  
do miejscowości HRUSZOWA, w której rośnie słynny dąb „Dewajtis” - pamiątka po dworku 

Marii Rodziewiczówny. Kolejnym punktem będzie JANÓW POLESKI – miejsce męczeńskiej 
śmierci św. Andrzeja Boboli z rąk Kozaków w 1657 r. Zobaczymy Kościół Podwyższenia 
Krzyża Św., obecnie ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli. Przejazd na zakwaterowanie  

w okolicach Pińska. Obiadokolacja, nocleg.  
 

2 dzień:  PIŃSK – ŁOHISZYN – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i rozpoczęcie zwiedzania PIŃSKA: kościół i klasztor 

franciszkanów z 1712 r., Pałac Butrymowiczów, kolegium pojezuickie z 1651 r. Przejazd do 
niewielkiej miejscowości ŁOHISZYN, gdzie zobaczymy kościół z obrazem Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polesia , do którego odbywają się liczne pielgrzymki. Następnie przejazd  
do KOSOWA POLESKIEGO, w którym zobaczymy dawny pałac Pusłowskich, folwark 

Mereszowszczyzna: odbudowany dworek - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki (obecnie 
muzeum), kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. Przejazd do BARANOWICZ  
i krótkie zwiedzanie miasta – zobaczymy m.in. kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża  

z 1924 r. oraz budynki z 1935 r. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 

3 dzień:  ZAOSIE – MIR - NOWOGRÓDEK – LIDA 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do ZAOSIA, gdzie zobaczymy odrestaurowany 

dworek w dawnym folwarku Mickiewiczów oraz muzeum poświęcone Adamowi 
Mickiewiczowi. Cały dworek jest urządzony na wzór Soplicowa z „Pana Tadeusza”. Następnie 

przejazd do miejscowości MIR i zwiedzanie Zamku Radziwiłłów z przełomu XV i XVI w. 
Przejazd do NOWOGRÓDKA i rozpoczęcie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik  
i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej oraz kościół farny, 

gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, a w wiele lat później chrzest 
Adama Mickiewicza. Następnie przejazd do miejscowości LIDA i krótkie zwiedzanie miasta: 

ruiny zamku księcia Giedymina oraz kościół Podwyższenia Świętego Krzyża z barokowym 
cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 
 

4 dzień:  SZCZUCZYN – BOHATYROWICZE - GRODNO – WARSZAWA  
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, a następnie przejazd do SZCZUCZYNA, gdzie zobaczymy 
pałac neoklasycystyczny z końca XIX wieku; dawną własność ks. Ksawerego Druckiego - 

Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego; a także kościół katolicki ufundowany dla 
pijarów. Następnie odwiedzimy wieś BOHATYROWICZE, gdzie znajduje się grób bohaterów  
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„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przejazd do GRODNA i rozpoczęcie zwiedzania: Góra 
Zamkowa ze Starym Zamkiem, Nowy Zamek, kamienica – pałac Batorego, cerkiew 

prawosławna Borysa i Gleba, katedra – kościół pojezuicki wybudowany na przełomie XVII  
i XVII w., kościół brygidek z 1642 r., Pałacyk Stanisławowski, Pałac Augustowski, Muzeum 

Elizy Orzeszkowej i pomnik pisarki. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze gorąca 
kolacja. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 
 

    Cena: 970 PLN/os.  (kalkulacja dla grupy min. 45 osób) 
 

 

 

W cenie zapewniamy: 
 

 przejazd autokarem (AC, WC) 

 zakwaterowanie w hotelach 2*/3*, pokoje 2,3-os z łazienkami 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje  

 opieka przedstawiciela - pilota B.P. TOP TRAVEL na całej trasie 

 codzienne Msze Święte i Opiekę Duchową Kapłana 

 ubezpieczenie (KL, NNW) 

 
Cena nie zawiera: 
 

 opłat za bilety wstępów, opłaty drogowe, itp. - łącznie ok. 40 Euro/os. - płatne 

obowiązkowo u pilota 

 wizy białoruskiej - koszt ok. 80 PLN/os.  

 napojów do obiadokolacji 

 wydatków własnych 

 

 
 

UWAGA! Konieczne paszporty ważne min. 6 miesięcy od daty powrotu z Pielgrzymki 
oraz posiadające co najmniej 2 wolne strony (obok siebie)! 

 
 

 
 
 

Kolejność realizacji, zwiedzania obiektów może ulec zmianie  

 


