Grodno – Kanał Augustowski. Wycieczka dwudniowa.
W czasie podroży Białoruś, a może “Dobroruś czyli Dobrą Ziemię Dobrych Ludzi” jak nazywa ją Tadeusz Konwicki, pokażemy
Państwu, że to jednak nie Polska i nie Rosja, to ojcowizna żyjącego tam narodu. Państwo, do którego się udacie uzyskało niedawno
niepodległość (1991r). Wcześniej była tam Ruś, Litwa, Polska, ZSRR, ale jak wiemy wszystkie narody mają okres rozkwitu, a potem
ustępują miejsca innym. Spróbujemy zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy pozorami ,a rzeczywistością, wskazując
na różnorodność kulturową kraju, mocno w przeszłości związanego z chrześcijaństwem. Skomplikowana historia, a w szczególności
II Wojna Światowa i lata komunizmu, pozostawiły swój ślad w architekturze kraju i mentalności ludzi. Ale Białoruś to także
teraźniejszość i przyszłość, którą widać na ulicach miast. Zwiedzając Białoruś, oczywiście nie można pominąć jego przepięknej
przyrody. Niesamowitych pejzaży o pastelowych i melancholijnych barwach. Kraj właściwie bez gór i dostępu do morza,
ale z przepiękną Puszczą Białowieską i Kanałem Augustowskim.

Dzień 1.
Przyjazd do punktu kontroli granicznej Kuźnica Białostocka. Przejazd do Grodna.
Autokarowa i piesza wycieczka po mieście.
Grodno jest jednym z najstarszych miast na Białorusi. Ma największe i najbardziej zachowane stare miasto. O mieście
wzmiankowano po raz pierwszy w 1128 roku, w ruskiej kronice „Powieść minionych lat”. W okresie I Rzeczypospolitej miasto stało
się siedzibą królów Polski i miejscem sejmów. Zmarł tu w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk oraz w 1586 roku Stefan Batory. Odbył
się także niesławny sejm grodzieński, który zatwierdził II rozbiór Polski. Zwiedzanie Grodna zaczyna się od najstarszej murowanej
synagogi w Europie oraz wieży straży pożarnej, w której o godzinie 12 każdego dnia trębacz gra melodię – hejnał.
Następnie skierujemy się w stronę Starego Zamku, który zbudował Wielki Książę Witold, a przebudował go w XVI wieku król Stefan
Batory.
Nowy Zamek, który zbudował w XVIII wieku król August III, był miejscem II rozbioru Rzeczypospolitej i podpisania abdykacji
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Dalej zwiedzamy zachwycającą panoramę Niemna i okolic – “miasto na siedmiu wzgórzach”. Zwiedzanie byłego kościoła zakonu
bazylianów, budynku Teatru Dramatycznego.
Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, zbudowany przez braci bernardynów za pieniądze Lwa Sapiehy w 1618 roku.

Główny plac miasta: pałac Sanguszek, pałac Sapiehów, muzeum Katastrof ludzkiego ciała, muzeum – Apteka Jezuitów.
Dominującym budynkiem na placu jest Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego i kompleks klasztorny, gdzie była
odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej. Nasza wycieczka przechodzi obok smutnego dla miasta miejsca. Tutaj znajdował
się kiedyś najstarszy kościół na Białorusi Fara Witoldowa (1392 – 1961 r.), w którym został pochowany pierwotnie Stefan Batory.
Dalej idziemy po ulicy Zamkowej gdzie była dzielnica żydowska,pałac Chreptowiczów – Muzeum Historii Religii.
Wsiadamy do autobusu i jedziemy do Sanktuarium Ziemi Białoruskiej – Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (z 1180 r.).
Po wycieczce po mieście na turystów czeka obiad w jednej z kawiarni, gdzie specjalnie dla nich podane zostaną dania kuchni
białoruskiej.

Dzień 2.
Śniadanie.
Wyjazd z Grodna. Wycieczka „Kanał Augustowski”.
Twierdza Grodzieńska Fort nr 2. Jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej. Zbudowano go, jak i pozostałe
forty w latach 1913-1915. W czasie szturmu fortów w 1915 r. przez wojska niemieckie ten odcinek obrony zajmował tylko jeden
batalion Zadońskiego pułku piechoty. W czasie II wojny światowej teren fortu był wykorzystany przez hitlerowców jako miejsce
masowych egzekucji cywilów i jeńców wojennych. Na terenie fortu w okresie powojennym postawiono pomnik- krzyż, a także płytę
pamiątkową z nazwiskami rozstrzelanych tu zakładników cywilnych z Grodna i pobliskiego Lipska.
Świack. Zespół pałacowo-parkowy i pałac hrabiego Wołłowicza, zbudowany w XVIII w. przez królewskiego architekta Giuseppe de
Sacco dla starosty grodzieńskiego, magnata, hrabiego Wołłowicza.
Sopotskin. Nazwa według legendy pochodzi od imienia niejakiego pana Sopoko, któremu w 1513 r. król Zygmunt Stary
podarował tę ziemie. Jedną z głównych atrakcji miasteczka jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Soniczy. Kanał Augustowski – unikatowy obiekt, pomnik historii i kultury XIX wieku… Długość kanału 101,2 km, w tym 23 km
znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.
Śluza żeglugową “Dąbrówka “. Budową śluzy w l. 1825-1829 kierował kapitan inż. J. Arnold. Brzegi śluzy łączy most zwodzony, który
jest napędzany, jak i w dawnych czasach, ręcznie.
Na Kanale Augustowskim turystów czeka obiad w jednym z dworów! Gościnni gospodarze czekają na nas i zapraszają na obiad
z daniami kuchni białoruskiej!

Dodatkowo:
Rejs statkiem po Kanale Augustowskim – 1 godz.
Fantastyczna impreza z degustacją miejscowych alkoholi.
Przejazd dżipami po puszczy (po wcześniejszej rezerwacji).
Wycieczka fakultatywna: Ekstremalny rajd dżipami.
Istnieje możliwość wykupienia wzięcia udziału w wycieczce w przypadku nieskorzystania z programu w dniu czwartym. W takim
przypadku zastosowanie ma program dnia poniżej:
Twierdza Grodzieńska–Kanał Augustowski Podróż radzieckimi (!) samochodami terenowymi po bezdrożu grodzieńszczyzny.
Podróżuj z nami po bezdrożu Białorusi! Napęd i adrenalina są gwarantowane! Jedną z nowych propozycji naszego projektu jest
wyjątkowa możliwość podróżowania przygotowanymi samochodami terenowymi, aby odczuć bezdroże białoruskie. Dzięki naszym
doświadczonym pilotom dostaniecie unikalne doświadczenie i zrozumiecie z wewnątrz wszystkie subtelności ruchu AWD. Środkami
lokomocji są sportowe, bojowe samochody terenowe: UAZ 469, GAZ 69, Niva 2121.
Program wycieczki:
• W godzinach porannych wsiadamy do samochodów terenowych i jedziemy w miejsce rozpoczęcia pierwszej wycieczki. Drogi asfalt
i polne.
• Zwiedzanie fortów nr 1,2, punktu oporu litera ”B”. • Fort nr 1 – zniszczony. Miejsce bohaterskiej obrony 455 pułku piechoty,
która odbyła się 17-20 lipca 1944 r.
• Następnie przerwa na kawę. Proponujemy setkę wódki (wschód to wschód!) oraz przekąskę podczas zwiedzania fortów.
• Fort nr 2 – miejsce masowych egzekucji ludności cywilnej w czasie okupacji niemieckiej 1941-44r. Punkt oporu i fort nr 2 –
zachowane w dobrym stanie.
• Następnie zmierzamy drogami leśnymi w kierunku Kanału Augustowskiego.
• Czas na obiad – odbędzie się w malowniczym zakątku parku Kanału Augustowskiego.
• Dalej, będziemy kontynuować naszą podróż wzdłuż kanału. Po drodze będzie okazja zobaczyć wiele budynków z czasów pierwszej
wojny światowej oraz śluzy Kanału Augustowskiego. Przetestujemy leśne bezdroża, które pozwolą zdobyć wiele nowych emocji.
• Powrót do Grodna w godzinach wieczornych.
Cena Zawiera:
* ekstremalny Trophy-raid lasami powiatu Grodzieńskiego (chętni, posiadający prawo jazdy i staż, mogą kierować terenówką)
* wycieczki wg. Programu z przewodnikiem z przewodnikiem
* wyżywienie (obiad) * herbata, kawa, kanapki podczas wycieczki
* zawsze proponujemy 100 gram czegoś dobrego podczas zwiedzania fortów (oprócz kierowcy!).

CENA:
od 480 zł*wyjazd z Białegostoku
od 550 zł*wyjazd z Warszawy
*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki – 10 osób.
Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby
zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.

Cena zawiera:
Przejazd autokarem / mikrobusem
Białystok/Warszawa – Grodno – Białystok/Warszawa
opieka pilota
1 nocleg w hotelu trzygwiazdkowym *** w Grodnie lub okolicach miasta. (kategoria lokalna)
1 śniadanie
2 obiadokolacje
2 wycieczki : autokarowa i piesza po mieście, wycieczka: „Kanał Augustowski”
przepustka bezwizowego wjazdu i wyjazdu
ubezpieczenie KL i NNW
w czasie imprezy degustacja alkoholi – w cenie około 0,25l
mocnego trunku na osobę dorosłą.
Cena nie zawiera:
Fakultatywne dopłaty:
wydatków własnych
pozostałego wyżywienia
wycieczek fakultatywnych:
rejs statkiem – cena około 600 zł grupa
przejazd dżipami po puszczy zamiast zwiedzania w 2 dniu – cena ok. 100 zł / osoba. -Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zebranie
przynajmniej 8 osób

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Biuro Podróży My Travel Warszawa Ochota ul. Korotyńskiego 48, 02-123 Warszawa,
Maciej Szapował tel. 570250439, e-mail: maciej.szapowal@mytravel.pl

