


Od urodzenia mieszkam na Podlasiu. Jako mieszkaniec Białegostoku, znam doskonale tereny kresów. Odwiedzam też od pewnego czasu regularnie Litwę  
i Białoruś, ponieważ kocham podróżować w te cudowne i gościnne miejsca. 

Właśnie w białoruskim Grodnie odnalazłem „coś” i od tej chwili odwiedzam to miasto bardzo często. Dlatego zapraszam Was do wyjazdu ze mną w miejsca, 
które znam, kocham i do których tak chętnie wracam. Poznajcie moje Kresy. Poznajcie nowe, fascynujące, nieodkryte miejsca.

PIOTR BORYSIEWICZ

Na długi weekend majowy przygotowaliśmy dla Was wyjazd szlakiem polskich śladów na Wschodzie. Poznamy zanikające uroki kresowych terenów. Zobaczycie kontrasty dynamicznie 
rozwijających się regionów. Nowoczesne i bogate inwestycje w połączeniu z typowo kresową, drewnianą architekturą malowniczych wiosek. 

Spędzimy dwa niesamowite dni w Białymstoku po czym wyruszymy na Litwę, z której pojedziemy do Białoruskiego Grodna. Można też napisać, Polskiego Grodna, bo do czasu wojny 
miasto było nasze. Odwiedzimy po drodze pierwszą stolicę Litwy – Troki, wraz z jej zamkiem na środku jaeziora. Przenocujemy kolejną noc w pobliskim Wilnie.  Następnie zawitamy  
w słynnym litewskim kurorcie Druskienniki, aby móc skorzystać z walorów SPA tego uzdrowiska. Naszą wyprawę zakończymy w Grodnie. Upojna noc z gorącym afterparty  
w nowo-otwartym klubie Miata będzie zwieńczeniem naszej wyprawy. 

Dream Trip Kresy
30.04-5.05.2018



Grupa zbiera się w Białymstoku.

Tradycyjnie przyjeżdżamy z wizytą do Caroseria Autodetailing 
Studio, gdzie nasze samochody zostaną dokładnie umyte po 
podróży. Gospodarze, jak zwykle przywitają nas drobnym 
poczęstunkiem i dobrą kawą. Umyci i ugoszczeni przejedziemy 
do Hotelu Royal & SPA umiejscowionego na samym rynku 
Białegostoku. Ten luksusowy obiekt będzie nas gościł przez 
dwie noce. 

Kolacja w hotelowym browarze. 

program:
30 kwietnia – poniedziałek



Dzień w stolicy Podlasia. Tego dnia odbędzie się oficjalny start imprezy 
na płycie białostockiego rynku. Dalszą część dnia spędzimy na nowo 
wybudowanym Torze Wschodzący Białystok, gdzie będziemy mogli 
przetestować sprawność i wydajność naszych samochodów. Na torze 
poza jazdami przygotowaliśmy dla Was możliwość panoramicznego lotu 
balonem, oraz posiłek przygotowany prze zaprzyjaźnionego szefa kuchni, 
Michała Arciszewskiego, właściciela restauracji Prowincja z Supraśla, 
który już dwukrotnie pokazał naszym uczestnikom jak można smacznie 
zjeść.

program:
1 maja – wtorek



Wyjazd z Białegostoku na Litwę. Czeka nas malownicze 300 km 
przez Augustów i Sejny. Dalej już litewska autostrada do Wilna. 
Odwiedzimy po drodze Troki. Ta niewielka miejscowość była  
pierwszą stolicą Litwy. 

Dziś to niewielki kurort z malowniczą, drewnianą zabudową pełną 
restauracyjek i sklepów z pamiątkami. Na środku jeziora, na wyspie 
stoi potężny zamek, który oczywiście odwiedzimy. 

Nocujemy w centrum Wilna w pięciogwiazdkowym 
NH Viesbutis Narutis, który został wybudowany i zaprojektowany 
500 lat temu !!! Ten luksusowy hotel mieści się w na terenie  
centralnej wileńskiej starówki, wpisanej na listę dziedzictwa  
narodowego UNESCO. 

Zwiedzanie Wilna. Odwiedzimy najciekawsze 
miejsca miasta.

program:
2 maja – środa



program:
3 maja – czwartek
Po śniadaniu jedziemy prosto na zaplanowaną niespodziankę po trasie. Następnie tylko 10 km i wjedziemy do Druskennikaj. 

To najbardziej znany, całoroczny kurort Litwy. Położony nad brzegiem rzeki Niemen, pachnący lasem, pełen uzdrowisk i relaksacyjnych hoteli. W tym miejscu szczególnie 
warto odwiedzić dwa wyjątkowe miejsca. 

Jeden z najlepszych w tej części Europy Aquapark, oraz całoroczny, kryty stok narciarski zwany 
lokalnie „mały Dubaj”. Oferuje on możliwość szusowania po prawdziwym śniegu nawet latem. 
A z basenu na stok wyruszymy prawdziwą Alpejską kolejką. 

Zatrzymamy się w centralnym miejscu 
hotelu GRANDSPA LIETUVA.



program:
4 maja – piątek

Opuszczamy Litwę i witamy na Białorusi. To tylko 30 km odległości . Na samej 
granicy  oczekuje nas kolejna niespodzianka. Grodno, to nasze kolejne miejsce.  

Piotr zadbał aby to była wisienka na torcie. Wraz z mieszkańcami tego 
gościnnego miasta przygotowaliśmy dla Was  finałowy - wyjątkowy wieczór. 
Nowo otwarty klub nocny Miata dosłownie rozłoży przed Wami czerwony 
dywan.  Czeka na nas ogólno-krajowa telewizja. Nasze gorące afterparty 
już dawno zostało ogłoszone w Grodnie najciekawszym wydarzeniem tego 
majowego weekendu. Śpimy w hotelu Neman, położonym nad rzeką Niemen. 
Hotel znajduje się wprost naprzeciwko klubu Miata. Dlatego będziemy 
się tam czuli komfortowo i bezpiecznie.



program:
5 maja – sobota
Opuszczamy gościnną Białoruś i wracamy do Polski. 
Po przekroczeniu granicy, kończymy naszą pierwszą imprezą z cyklu Dream Trip Kresy

WarunKi
uczesTnicTWa:
Cena zawiera udział w imprezie dwóch osób. 5 noclegów w pokoju dwuosobowym. Pełne wyżywienie, oraz atrakcje wymienione w programie.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie w pojedynkę

Istnieje możliwość rezygnacji z 2 noclegów w Białymstoku.

Istnieje możliwość dołączenia do grupy podczas pobytu w Białymstoku.  
Oferta dla osób niemogących wzięcia udziału w całej imprezie. 

O cenę każdej z opcji prosimy zapytać organizatora: 
piotr Borysiewicz, zxi@wp.pl i kom. 509 017 717
oraz Artur Rychliński, artur@dreamtripevents.com i kom. 501 864 012

uWaga!!!!
Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport. Auto musi mieć ważną polisę Zielonej Karty 
na czas wyjazdu. Jeżeli ktoś posiada auto w leasingu, potrzebny jest dokument potwierdzający 
zgodę na wyjazd na teren Białorusi. Podczas pobytu w Grodnie auta będą zaparkowane 
na zamkniętym i ogrodzonym parkingu za hotelem wraz z ochroną.





parTnerzy:

Piotr Borysiewicz, zxi@wp.pl i kom. 509 017 717

Artur Rychliński, artur@dreamtripevents.com i kom. 501 864 012


