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Wyjazd do Katynia i na Białoruś 

 
Dzień 1 
Wyjazd z Łodzi w godzinach porannych, przejazd do Dyneburga, postój przy pomniku Legionów 
Polskich, obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 2 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd na granice  łotewsko-rosyjską. Przyjazd do Smolenska w 
godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 3 
Po śniadaniu przejazd na stację kolejową Gniezdowo, wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennymw 
Katyniu – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Zwiedzanie terenu cmentarza. Zwiedzanie terenu 
cmentarza rosyjskiego i nowego Muzeum oraz zespołu cerkiewnego pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego (2012 r.). Spotkanie z pracownikami Memoriału Katyń, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4 
Wizyta na lotnisku Siewierny w miejscu katastrofy z 10.04.2010. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 
Zwiedzanie starego miasta, wizyta w kościele katolickim. Spotkanie z Polonią smoleńską. Wieczorny 
pobyt na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 5 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Nowogródka: po drodze pobyt w miejscu kaźni w 
Kuropatach. Przejazd do Nowogródka, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 6  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu krótkie zwiedzanie Nowogródka: zamek, fara Muzeum Mickiewicza, 
wyjazd na granice – przyjazd do łodzi w godzinach wieczornych. 
 
ŚWIADCZENIA 
Przejazd:  autokar o podwyższonym standardzie 
Zakwaterowanie:  Dyneburg,  hotel***, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami;  
                               Smoleńsk, sanatorium pokoje 2-3-4   osobowe  z łazienkami na pietrze 
 Nowogródek – pokoje 2-3-4   osobowe  z łazienkami na pietrze 
Wyżywienie:  śniadania i obiadokolacje wg programu. 
Pozostałe:         opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie. 
 
Cena za osobę: 
grupa 30 osób – 1230 zł 
grupa 35 osób – 1145 zł 
grupa 40 osób – 1085 zł 
grupa 45 osób – 1035 zł 
 Wiza Rosyjska i białoruska 400 zł/os Na bilety wstępu i lokalnych przewodników należy przeznaczyć 

5 €/os (młodzież), 10 €/os  dorośli 

Na miesiąc przed wyjazdem    należy do AT Wilejka dostarczyć wnioski wizowe, 2 zdjęcia 

aktualne, kolorowe, paszport ważny 6 miesięcy od daty zakończenia podróży.                       
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