
MIŃSK



DZIEŃ 1. 
Warszawa - Mińsk. Spotkanie uczestników z  pilotem na Dworcu 

Centralnym w Warszawie. Następnie bezpośredni przejazd pociągiem 

do Mińska. W trakcie przejazdu nie ma posiłków – dostępny jest wagon 

WARS, czas przejazdu około 8h 30min (w tym 50 min postój w Brześciu). 

Przyjazd do Mińska, transfer z  dworca do hotelu, zakwaterowanie. 

Wieczorne wyjście do restauracji na powitalną kolację, po kolacji 

powrót do hotelu około północy, nocleg.

DZIEŃ 2. 
Mińsk. Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Republiki Białorusi. Mińsk jest 

miastem o  bogatej historii, a  dziś bardzo dynamicznie rozwijającym 

się. W  trakcie wycieczki zobaczymy najciekawsze miejsca w  Mińsku 

i usłyszymy lokalne historie znane tylko rodowitym mieszkańcom. Nasi 

przewodnicy zabiorą Was do wszystkich głównych miejsc, bez których 

wycieczka do Mińska jest nie do pomyślenia. Zobaczycie najcenniejsze 

zabytki architektury miasta: cerkwie prawosławne i katolickie z XVII-

XVIII stulecia; Kościół św. Piotra i Pawła z początku VII wieku i kościół 

„czerwony”; najstarszą ulicę Nemiga. W  trakcie zwiedzania lunch, 

następnie powrót do hotelu i czas wolny. Wieczorem kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3. 
Mińsk. Po śniadaniu wycieczka fakultatywna do wyboru:

LINIA STALINA – interaktywne muzeum nawiązujące do czasów 

Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W  tym miejscu największa atrakcją są 

militaria i  zabudowania oddające realia czasów wojny. Dla chętnych 

za dodatkową opłatą możliwość strzelania z  karabinów, armaty, 

a nawet czołgu i pociągu pancernego oraz także „przejażdżka” wozami 

opancerzonymi lub czołgiem. 

lub

SKANSEN DUDUTKI - miejsce, w  którym białoruskie tradycje 

i  rzemiosło odzyskają blask na twoich oczach. W  muzeum oprócz 

wielu zabytkowych budowli – z  najstarszym białoruskim wiatrakiem, 

spotkamy najbardziej utalentowanych mistrzów kowalstwa, tkactwa, 

czy obróbki drewna. Do tego poznamy starodawne białoruskie przepisy, 

wg których do tej pory przygotowuje się chleb, olej, alkohol i  wiele 

innych potraw. Będziemy mieli też okazję spróbować tych lokalnych 

specjałów. Czas wolny będzie można przeznaczyć na zakup pamiątek 

lub wizytę w małym zoo. 

lub

BROWAR ALIVARIA najstarszy białoruski browar działający do tej 

pory, a jednocześnie muzeum piwa i browarnictwa. Miejsce w którym 

historia przeplata się z nowoczesnością. Spacer podzielony jest na trzy 

etapy historia, produkcja i degustacja, podczas której  można spróbować 

takich smaków piwa jak: czekolada, banan, jabłko, wanilia itp. 

Po wycieczce lunch, następnie powrót do hotelu i  czas wolny. 

Wieczorem kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4. 
Mińsk - Warszawa. Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, transfer na 

dworzec i przejazd pociągiem do Polski. Zakończenie programu.

RAMOWY PROGRAM

Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


