TURYSTYKA SPORTOWA
NA BIAŁORUSI

Bogata i różnorodna przyroda, rozwinięta infrastruktura
turystyczna, duża liczba obiektów sportowych i wydarzeń na
dużą skalę, szczerość i gościnność lokalnych mieszkańców
sprawiają, że Białoruś jest atrakcyjna dla miłośników sportu
na świeżym powietrzu. Jeśli nie możesz usiedzieć na miejscu,
kochasz przygody, żywe emocje i nowe wrażenia — witaj na
Białorusi!
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BIAŁORUŚ SPORTOWA
Republika Białorusi zajmuje godne miejsce
w światowej rodzinie sportowej. Kraj jest stale
jedną z dwudziestu najsilniejszych państw na
świecie uczestniczących w igrzyskach olimpijskich.
Na terytorium republiki co roku odbywa się około
80 międzynarodowych zawodów.
W 2019 roku na Białorusi odbyły się II Igrzyska
Europejskie - zawody na dużą skalę, w których
wzięło udział około 4 tys. sportowców z 50 krajów
Europy. Kraj odwiedziło około 40 tysięcy turystów
zagranicznych.
Mińsk przygotowuje się
teraz do Mistrzostw Świata
w hokeju na lodzie 2021.
To
będzie
prawdziwy
festiwal sportowy, to
będzie wspaniale!

Po raz pierwszy w historii w stolicy Białorusi
odbył się mech w lekkiej atletyce Europa-USA.
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Na Białorusi ponad 23 tysiące obiektów
sportowych. W każdym centrum
regionalnym znajduje się pałac sportowy,
kryte lodowisko, stadion, centra fitness.
Rocznie w kraju odbywa się około
22 tys. imprez sportowych, wzrasta
liczba uczestniczących, w tym również
z zagranicy.
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GŁÓWNE OBIEKTY SPORTOWE
Logojsk

Kompleks sportowy i fitnessu
przeznaczony dla rodzin o każdej
porze roku.

Dynamo

Mińsk-Arena

to główna arena sportowa na Białorusi.
Można tu organizować międzynarodowe
turnieje na najwyższym poziomie
w lekkoatletyce i piłce nożnej.

Czwarty co do wielkości wielofunkcyjny
kompleks sportowo-rozrywkowy w Europie.
Ma wszystko, czego potrzebujesz do zajęć
w 30 dyscyplinach sportowych.

Cziżowka-Arena

Uniwersalny kompleks położony nad
brzegiem zbiornika Cziżowka. Nadaje się
do wydarzeń sportowych i rozrywkowych,
rekreacji i zajęć na świeżym powietrzu.

Raubiczi

Oto republikański ośrodek treningu
olimpijskiego w sportach zimowych.
Miejsca wokół są malownicze, zalesione,
pagórkowate — prawdziwa Białoruska
Szwajcaria.

Borysów-Arena

Wspaniały przykład nowoczesnej architektury,
która służy jako stadion macierzysty dla słynnego
białoruskiego klubu piłkarskiego BATE.

Siliczi
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To nie tylko największy ośrodek narciarski,
ale także platforma z dużymi możliwościami
organizacji imprez na dużą skalę, zawodów
kulturalnych i sportowych, aktywnych
i zdrowych rodzinnych wakacji.
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WAKACJE SPORTOWE
Co roku we wrześniu dziesiątki tysięcy biegaczy
z różnych krajów spotykają się, aby wziąć udział
w półmaratonie w Mińsku. Centralne aleje i ulice
miasta zamieniają się w oszałamiające boisko
sportowe z niesamowitą atmosferą święta. Warto
to nie tylko zobaczyć, ale i wziąć udział!

LUBISZ WRAŻENIA?

Sprawdź siebie pokonując
ekstremalny tor z przeszkodami —
Bison Race.

Wolisz jazdę na rowerze? Mamy cię czymś
zaskoczyć! Każdego roku w stolicy Białorusi
odbywa się karnawał rowerowy „Viva, Rower!”. Na
goście festiwalu czeka przejażdżka kostiumowa
rowerem, ogromna liczba miejsc rozrywki
i niesamowite wrażenia. Gwarantujemy dla
wszystkich dobry humor!
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RODZAJE ZAJĘĆ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Bogata przyroda i rozwinięta infrastruktura Białorusi dają gościom tego kraju wiele możliwości spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Tutaj możesz bawić się i uprawiać sport.

Zdecydowanie warto spróbować:
• piesze wędrówki ekotropową ścieżką: pieszo,
konno lub na rowerze;

• przejedź się na nartach, sankach lub
kwadracyklem;

• weź udział w wycieczce turystycznej po
wodzie: spływy kajakowe, wycieczki statkiem;

• wygraj amatorski turniej tenisowy;
• wybierz się na romantyczny spacer balonem.

• omijaj przeszkody na ściance wspinaczkowej
lub w mieście linowym;
Ośrodki narciarskie na Białorusi są szczególnie
popularne. Wypożycz sprzęt i opanuj tor o dowolnej
złożoności! Narciarstwo alpejskie, snowboard
lub freestyle wydaje się ci zbyt skomplikowane?
Przejedź się na sankach lub łyżwach!

CHODZENIE NA JACHCIE

Chcesz zanurzyć się w niesamowity
świat przygód i poczuć się jak kapitan?
Jachting to Twój sport!
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CIEKAWE!

Pierwsze odkryte korty tenisowe na
Białorusi zostały zbudowane jeszcze
w latach dwudziestych XX wieku

A PROPOS!

Cały niezbędny sprzęt można
wypożyczyć w dowolnej bazie
turystycznej

Tenis

Świetne korty i ekscytujące turnieje - wszystko to
na Białorusi!

Sport jeździeck

Interesujesz się jazdą konną lub koniami? Odwiedź
najpiękniejsze i najbardziej spektakularne zawody
w ujeżdżeniu, trójbój lub pokonywanie przeszkód.
Największe centrum znajduje się we wsi Ratomka,
która jest 5 km od obwodnicy Mińska.

Zimowe i letnie wycieczki,
spływy kajakowe

Najpopularniejsze są szlaki piesze i rowerowe
wzdłuż ścieżek ekologicznych białoruskich
rezerwatów i malowniczych zbiorników wodnych
kraju.
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Gdzie się zatrzymać?

Dla gości — hotele o różnych poziomach
i cenach w Mińsku i innych miastach Białorusi.
Wśród nich są duże kompleksy i mini-hotele,
luksusowe apartamenty i tanie hostele, hotele
w nowoczesnym stylu oraz pokoje o wyjątkowej
atmosferze starożytności.
Sieć hotelowa ma ponad 350 hoteli i 120
innych kompleksów dla gości. Istnieją również
gospodarstwa rolno-ekologiczne, które znajdują
się w najbardziej malowniczych miejscach,
ozdobione narodowym białoruskim kolorytem lub
w nowoczesnym stylu ekologicznym.

Na turystów z zagranicy czekają
fascynujące trasy i rozrywki, żywe
emocje i miłe wspomnienia!
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