
                               Agencja Turystyczna  WILEJKA  Wojciech M. Leszek 

                                                 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 20,  filia:  Zgierz, Pl. Kilińskiego /inf. turystyczna/ 

tel./fax: 42 630 68-00,    tel.: 42 630 60 70,  tel. kom.: 577 059 933,   787 651 736     

e-mail: wilejka@wilejka.pl,     zgierz@wilejka.info          http:// www.wilejka.pl,  

 NIP: 729-100-93-79                                                             REGON: 470784760 

                                 Należymy do: PIT, ROT, PITM 

 

 

SZLAKAMI POLESIA 
 

KAMIENIUKI – PUSZCZA BIAŁOWIESKA – PRUŻANA – BEREZA KARTUSKA – ŁOHISZYN - PIŃSK 
MOTOL – JANÓW POLESKI – HRUSZOWA – KOBRYŃ – SKOKI - BRZEŚĆ 

 
 
 
1 Dzień  
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 
7.00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 (na przeciwko Dworca PKP Łódź Fabryczna) 
9.00 Warszawa, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko międzynarodowe 10-11 
W Warszawie autokar zatrzymuje się tylko po wcześniejszym potwierdzeniu. Przejazd na Białoruś. 
Przyjazd do Kamieniuk w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
2 Dzień  
Po śniadaniu całodzienna wycieczka po terenie Puszczy Białowieskiej: woliery ze zwierzętami, wizyta u 
Dziadka Mroza i Śnieżynki, degustacja samogonu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 Dzień  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd w kierunku Polesia, po drodze zwiedzanie: Prużana - dawny 
kompleks pałacowy Szwykowskich, Bereza Kartuska - ruiny byłego klasztoru kartuzów. 
Przejazd do Łahiszyna 28 km od Pińska (Sanktuarium Maryjne – Matki Bożej Królowej Polesia. Wiele lat 
był toczony o ten obraz między katolikami i prawosławnymi o to, do kogo on należy. W  1997 roku obraz 
został ukoronowany przez kardynała Kazimierza Świątka Koronami Papieskimi).  
Przyjazd do Pińska, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
4 Dzień  
Pierwsze wzmianki o Pińsku pochodzą z ruskiego latopisu z roku 1097, zaś dwieście lat później włączony 
został do do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska. Kościół i klasztor franciszkanów, pałać Butrymowiczów, d. Kolegum 
Jezuickie. Następnie przejazd do Motola - miasteczka, które zostało założone i obdarzone prawem 
Magdeburskim przez królową Bonę – zwiedzanie muzeum ziemi poleskiej połączone z występem zespołu 
folklorystycznego. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja. Możliwość rejsu statkiem po Prypeci i 
Pinie. Nocleg. 
 
5 Dzień  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd do Brześcia. Po drodze zwiedzanie: Janów Poleski –
miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, Hruszowa – miejsce byłego majątku Marii 
Rodziewiczówny, Kobryń – zwiedzanie miasteczka: dworek Traugutta i Suworowa, nagrobki 
Mickiewiczów, Skoki – zwiedzanie siedziby Niemcewiczów. 
Przyjazd do Brześcia, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
6 Dzień  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Brześcia - obszar Twierdzy i XIX wieczne centrum miasta, 
czas na ostatnie zakupy.  
Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy, przyjazd do Warszawy/Łodzi w godzinach wieczornych. 
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CENA OBEJMUJE: 
 przejazd autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem /w zależności od wielkości grupy/ 
 5 noclegów 

Kamieniuki: pensjonat, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami 
Pińsk: hotel**, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami 
Brześć: hotel**, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami 

 śniadań i 5 obiadokolacji 
 realizację programu 

 opiekę pilota 

 opiekę licencjonowanych przewodników 

 ubezpieczenie TU AXA /KL, NNW/ 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 pakietu do realizacji programu 50 EUR płatne obligatoryjnie  /nie podlega rozliczeniu/ 
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny /TFG/ - 10 zł 
 obowiązkowej składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy TFP/  - 10 zł 
 kosztów uzyskania wizy białoruskiej 
 dopłaty do pokoju 1 osobowego 

 wydatków własnych 
 

Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na  Turystyczny  Fundusz 
Pomocowy zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). 
Składki nie jest przychodem biura. 
 

SZLAKAMI POLESIA                  ( 6 dni, 5 noclegów) 
Symbol imprezy Terminy Cena 
B.BNP - 1 03.08.2021 - 08.08.2021 1 590 zł 
 Koszty realizacji programu /obligatoryjne/                   50 €  

Obowiązkowa składka na TFG 10 zł 
Obowiązkowa składka na TFP 10 zł 
Dopłata do pokoju 1 osobowego 330 zł 

Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze. 

 
WAŻNE: 
W trakcie zwiedzania prawosławnych obiektów sakralnych kobiety powinny mieć nakrycie głowy, 
zakryte ramiona i kolana. 
Dokumentem podróży  jest paszport ważny min. 3 m-ce od daty planowanego powrotu. 
W celu wyrobienia przepustki na Białoruś do biura należy dostarczyć skan paszportu 10 dni przed 
wyjazdem. 
 
W celu rezerwacji wycieczki proszę podać następujące dane uczestników wycieczki: 

 DANE OSOBOWE (imiona i nazwisko, datę urodzenia), 

 DANE TELEADRESOWE (adres do korespondenci wraz z kodem pocztowym, nr telefonu)  

 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU. 

Nasi konsultanci przygotują umowę i skontaktują się z Państwem w celu omówienia 
szczegółów. 

UWAGA! 

Do każdej przedstawionej oferty można dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub 
dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. 
 

 

 



AT WILEJKA Wojciech Leszek 

Bank: PKO BP 19 1440 1231 0000 0000 0427 8445 

wilejka@wilejka.pl,      zgierz@wilejka.info 

www.wilejka.pl 

 
Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych 
 
 
 


