BIURO TURYSTYCZNE „BEZKRESY” SC
Rynek Starego Miasta 25 lok.2
00-272 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 826-52-68 • tel. (+48) 22 826-05-90
e-mail: bezkresy@bezkresy.pl
www.bezkresy.pl

KATYŃ/SMOLEŃSK – POLSKIE LOSY
3 dni
Słowo Katyń mieści w sobie dużo więcej niż sama nazwa wsi gdzieś daleko w Rosji, dużo więcej niż
nazwa miejsca, gdzie wiosną 1940 roku zamordowano ponad cztery tysiące polskich jeńców
wojennych. W słowie Katyń kryją się losy prawie 22 tysięcy polskich oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, a także innych urzędników czy po prostu
inteligencji, osadzonych i zamordowanych przez NKWD na mocy decyzji Komitetu Centralnego
Wszechzwiązkowej Partii Komunistów (później KPZR), wydanej na wniosek Ławrientija Berii,
pochowanych w zbiorowych mogiłach w Kozielsku,
Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie, Miednoje…

TERMIN:
10.04 – 12.04.2015
CENA: 895 PLN od osoby
CENA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH:
850 PLN

Dzień 1.
WARSZAWA, wyjazd o godz. 06.00 – granica państwa (formalności ok. 1,5 godz. + przesunięcie
zegarków o 1 godzinę do przodu) – Mińsk – ORSZA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg. Trasa ok. 780 km.
Dzień 2.
ORSZA, po śniadaniu wyjazd do Rosji – granica – KATYŃ, pobyt na Polskim Cmentarzu
Wojennym. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego w dniu 10.04.2010 roku –
SMOLEŃSK, autokarowy objazd miasta z możliwością obejrzenia imponujących pozostałości
średniowiecznej twierdzy, cerkwie. Powrót na Białoruś – przejazd do MIŃSKA, zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 460 km.
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Dzień 3.
MIŃSK, po śniadaniu wycieczka objazdowa po Mińsku, zwiedzanie centrum miasta – NIEŚWIEŻ,
jedna z najokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów – MIR, zamek
wpisany na listę UNESCO - granica państwa – WARSZAWA, przyjazd w godzinach wieczornych.
Trasa ok. 550 km.
CENA ZAWIERA:
 transport:
autokar (klimatyzacja, DVD, mikrofon, WC)
 zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
(pokoje 2-3-os. z łazienkami lub typu studio z
łazienką na 2 pokoje)
 wyżywienie zgodnie z programem: 2 x śniadania, 2
x obiadokolacje (obiady lub kolacje)
 opiekę pilota na całej trasie
 ubezpieczenia NNW i KL (TU Europa)
 opłaty graniczne, drogowe, klimatyczne
CENA NIE ZAWIERA:

Zespół zamkowo-parkowy w Mirze.
Jeden z największych i najlepiej
zachowanych zamków na Białorusi.
Przez wiele lat był w posiadaniu
Radziwiłłów. Wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO w 2000 r.

 kosztów wizy grupowej dwukrotnej i dokumentacji
wizowej na Białoruś - 130 zł, wizy rosyjskiej i
dokumentacji wizowej – 320 zł (dla osób spoza
woj. mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz
lubelskiego dodatkowo są płatne koszty przesyłki
do odpowiednich konsulatów – 80 zł)
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług przewodnika lokalnego w Mińsku, płatne
obligatoryjnie u pilota - ok. 25 euro
INFORMACJE DODATKOWE:
 wyjazd z Warszawy z parkingu pod Kinoteką przy PKiN o godz. 06:00, powrót w to samo
miejsce w godzinach wieczornych
 dopłata do pokoju 1-os. - 160 zł
 osoby podróżujące samotnie dokwaterowywane są w miarę możliwości do pokoju 2-os.
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 30 dni przed wyjazdem należy złożyć: 2 zdjęcia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne,
biometryczne, kolorowe, en face (na wprost), na jasnym tle), wypełnione wnioski wizowe i
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi, z co najmniej 2
wolnymi stronami
 min. liczba uczestników – 40 osób
 łączna trasa nie uwzględniając przejazdów po zwiedzanych miastach ok. 1900 km
 biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie
WARTO WIEDZIEĆ:
Waluta
Obowiązującą waluta na Białorusi są ruble białoruskie (BYR), które można zakupić w kantorach w
Polsce. Wymiany złotówek na ruble można dokonać również na granicy, na dalszą trasę proponujemy
zabrać euro lub dolary. Kurs walut: 1 Euro = ok. 17100 BYR, 1 USD = ok. 15000 BYR. Waluta Rosji –
ruble rosyjskie (RUB), które również można zakupić w kantorach w Polsce. W Rosji wymiana waluty
realizuje się w bankach lub kantorach: 1 Euro = ok. 71 RUB, 1 USD = ok. 62 RUB. Przy wymianie
waluty trzeba mieć przy sobie paszport, który należy okazać w przypadku wymagania. Proponujemy
przed wyjazdem zakupić trochę rubli na pierwsze wydatki.
Granica
Przy przekroczeniu granicy na Białoruś i do Rosji wymagana jest wiza. Paszport musi być ważny min.
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy.
Transport
Przy mniejszej liczbie uczestników jest możliwość organizacji wyjazdu busem po rekalkulacji kosztów.
Wyżywienie
Posiłki w większości są serwowane, przyrządzane zgodnie z miejscowym zwyczajem kulinarnym. W
przypadku serwowanych posiłków w cenie jest 1 napój. W trakcie podróży w miarę możliwości
planowane będą postoje na posiłki we własnym zakresie.
Czas
Po przekroczeniu granicy z Białorusią należy przesunąć zegarek o 1 godz. do przodu. Po przekroczeniu
granicy z Rosją – o kolejną godzinę.
Przykładowe ceny
Kawa, herbata - od 5 zł, woda 0,5 l – od 2 zł, obiad - od 25 zł.
Ważne: Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową.

