NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zaprasza na wycieczkę

SUWALSZCZYZNA, WILNO, GRODNO
14 - 22.07.18

KOSZT: 1200 zł

Cena zawiera: transport, zakwaterowanie w Gościńcu Kukle (Giby),
śniadania i obiadokolacje, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługę
przewodnika, ubezp. NNW.

Program wycieczki:
- Augustów, Kanał Augustowski, Studzieniczna
- Suwalski Park Krajobrazowy, Sejny, Puńsk, Stańczyki
- Wigierski Park Narodowy
- spływ kajakiem Czarną Hańczą lub trasa rowerowa
(fakultatywnie; 30zł)
- Wilno z przewodnikiem
- Grodno (fakultatywnie; 200 zł; potrzebny paszport)
Godz. 6:00 –wyjazd z Suwałk. Przejazd na przejście graniczne Raigardas – Privalka. Przyjazd do Grodna.
Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: >Stary Zamek – budowany
od XI w.; królewska rezydencja Stefana Batorego; miejsce obrad sejmowych Rzeczypospolitej >Nowy
Zamek – królewska rezydencja z XVIII w., miejsce II rozbioru Rzeczy Pospolitej, podpisania abdykacji przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego >Katedra Św. Franciszka Ksawerego z XVII w., gdzie była odprawiona
msza żałobna po Elizie Orzeszkowej >Kościół Bernardyński, w którym udzielono w 1853r. ślub dla Piotra
Orzeszko i Elizy Pawłowskiej >Dom – muzeum Elizy Orzeszkowej (zwiedzanie z przewodnikiem) >Pomnik
wybitnej pisarki i cmentarz z grobami Elizy Orzeszkowej i jej matki >Teatr Tyzenhauza >Dom, w którym
mieszkała w latach 1922-1927 Zofia Nałkowska >Pomnik Adama Mickiewicza przy domku Zarządu
Głównego Związku Polaków na Białorusi >„Nowe – Stare” miasto >Cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kałoży,
zbudowana w XII w. na wysokim brzegu Niemna, odnowiona na początku XVI w. W trakcie zwiedzania
obiad w restauracji (dania regionalne); czas na zakupy; przekroczenie granicy ok. godz. 20:30 (uzależnione
od czasu oczekiwania na granicy).
Cena wycieczki obejmuje: transport autokarem kl.lux, usługa pilota i polskojęzycznego przewodnika w
Grodnie, dokument uprawniający do bezwizowego wjazdu na teren Białorusi; 1 obiad; ubezpieczenie
medyczne białoruskie; bilety wstępu .
Podróżny musi mieć przy sobie kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich, tj. około 20 euro.

- dofinansowanie z ZFŚS zgodnie z regulaminem
- zniżka dla członków Związku 50 zł i członków ich rodzin 25 zł
- zapisy i wpłaty zaliczek w wysokości 300 zł przyjmuje sekretariat na Bankowej 12a

