
BRZEŚĆ  1019-2019 / 1000 LAT HISTORII MIASTA

ZAPRASZAMY NA  WYCIECZKĘ DO NASZYCH NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW ,  RAZEM Z NIMI  BĘDZIEMY 

ŚWIĘTOWAĆ 1000-LECIE ZAŁOŻENIA  MIASTA! ! !  

PROGRAM: 
 

7:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. 
Popiełuszki. Przejście graniczne Czeremcha / Peschatka 

(czas odprawy w jedną stronę około 2-3 godzin) 

 

SKOKI – Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza znajdujące 

się w odrestaurowanym, barokowym pałacu - siedzibie 

rodowej Niemcewiczów z XVIII w., z pamiątkami po 

powieściopisarzu oraz wystrojem z epoki. 
 

BRZEŚĆ – Jednym z najbardziej znanych zabytków miasta 

jest monumentalna twierdza wybudowana w latach 

1833-1842 z koszarami, bramami: Brzeską i Terespolską, 
pozostałościami Białego Pałacu oraz Muzeum 

Archeologicznym na terenie dawnego grodziska z 

odsłoniętymi fragmentami wykopalisk. Spacer z 

miejscowym przewodnikiem słynną Aleją Latarni. Następnie 

szlak powiedzie nas przez cerkiew św.  Mikołaja 

Cudotwórcy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 
obejrzymy również pomnik 1000-lecia Brześcia. 
Udział w uroczystych milenijnych obchodach 1000-lecia 

założenia miasta Brześć! W wyjątkowej scenerii  kanału 

wioślarskiego będą odbywać się uroczystości na wodzie, w 

powietrzu, na scenie i na brzegu. 
 

Powrót do Białegostoku około 24:00 

katalog ro pttk 2019  

WRZESIEŃ 
7 WRZEŚNIA 2019 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, 

KRS: 0000105323 tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com 

Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11 Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

CENA: 250zł/os. 
                 230 zł/os.- członkowie PTTK 

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 
- opieka pilota, 

- usługi polskojęzycznego przewodnika w Brześciu, 

- transport busem/ autokarem, 

- obiad, 

- ubezpieczenie NNW i KL, 

- organizacja przepustek bezwizowych na teren strefy 

turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Muzeum 

Archeologiczne, Muzeum J. U. Niemcewicza 

 

Do uzyskania przepustek na wjazd na teren strefy 

turystyczno-rekreacyjnej  „Brześć” potrzebujemy: 

• skanu/kserokopii paszportu strony ze zdjęciem (paszport 

ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu z Białorusi). 

 
ZGŁOSZENIA: 
z podaniem imienia i nazwiska, numeru kontaktowego oraz 

z wpłatą zaliczki w wysokości 100zł przyjmujemy 

telefonicznie, drogą mailową, 

(ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub osobiście, 

gotówką/kartą w biurze RO PTTK  lub przelewem na konto 

nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem 

"Brześć". Wpłata całości do dnia 23.08.2019 


