
8 dagen Minsk – Bychov - Vilnius voor maar € 395,- 
Grijp je kans om je eigen Wit-Russische kind thuis te bezoeken. 

 

Reserveert u van 19 oktober tot en met 26 oktober maar alvast in uw agenda! 

 
Dag 1  

Onze reis begint op vliegveld Eindhoven. Om 13.20 uur vertrekt ons vliegtuig naar Vilnius. Daar staat onze bus al op 

ons te wachten. Deze brengt ons regelrecht naar ons hostel in Minsk.  

 

 

Dag 2  

Vandaag bezoeken we Minsk. Onder leiding van onze Wit-Russische gids verkennen 

we de hoofdstad van Wit-Rusland. 

 We bezoeken de meest aansprekende monumenten van de stad zoals de 

Heilige Geestkathedraal, het Afghanistanmonument, het hart van het land, 

het Triomfplein en natuurlijk de beroemde Staatsbibliotheek.    

 Voor de liefhebbers organiseren we optioneel Minsk by night.  

       

 

 

Dag 3, 4, 5 en 6  

Maandagmorgen reizen we naar Bychov waar we rond de middag aankomen. In Bychov krijgt u voldoende tijd om uw 

gastkinderen te bezoeken. Meestal is het zelfs mogelijk om onder eenvoudige omstandigheden bij hen te logeren. 

We zullen er kennis maken met de plaatselijke cultuur en de manier waarop ze leven.  

 We bezoeken er een paar scholen en een kerk. Laat u verrassen op het gezellige marktje of in het landelijke 

winkelcentrum. 

 Voor de mensen met een minder persoonlijke band met Bychov en voor de mensen die daar gewoon zin in 

hebben organiseren we optioneel een dagje uit naar Mogilev of een andere aansprekende stad in de omgeving.  

 Donderdagmiddag reizen we weer terug naar Minsk. Daar staat de bus alweer klaar die ons dezelfde avond nog 

naar Vilnius brengt.  

      

 

Dag 7   

De hoofdstad van Litouwen is een geweldige stad om lopend te verkennen. Het 

oude hart van de stad staat vol prachtige monumentale panden. Ook de lief-

hebbers van winkelen komen hier goed aan hun trekken. 

 Vilnius is een stad die je het beste op eigen gelegenheid kunt ontdekken. De 

kathedraal en het kasteel zijn niet te missen monumenten in deze overzichte-

lijke stad.  

 Ons hostel staat bijna tegenover deze schitterende stadspoort. 

 

Dag 8  

Op de laatste dag van deze reis vliegen we weer terug naar Eindhoven. 

  

Inclusief: Visum, vluchten, transfers, overnachting in hostels, gidsen en de entree van de onder begeleiding 

bezochte musea, kathedralen en monumenten. 

Exclusief: Maaltijden, drankjes, facultatieve excursies en de overnachtingen in Bychov. 

 
Tegen meerprijs kunnen deelnemers opteren voor een 2-persoonskamer en/of treinkaartjes naar en van Eindhoven.   

 

Voor inlichtingen en boekingen kunt u zich wenden tot 

Henk-Jan Hofman 06-33972404 of Arie van Klei 06-11867465 

of via e-mail: henk.janhofman@home.nl of arievanklei@live.nl 
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