Litwa: Wilno, Troki, Druskienniki
2 noclegi w hotelu w centrum Wilna

Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta z miejsca zbiórki w godzinach
wieczornych, nocny przejazd na Litwę.
Dzień 2:
Przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem
m.in.: Uniwersytet Wileński, Góra Trzech Krzyży, kościół św.
Piotra i Pawła, kościół św. Kazimierza, Kościół Św. Anny,
cerkwie św. Ducha i Mikołaja, Kaplica Ostrobramska,
cmentarz na Rossie, Ratusz, Góra Giedymina zwieńczona
Zamkiem Górnym (obiekty z zewnątrz). Obiadokolacja. Nocleg
w Wilnie.
Dzień 3:
Po śniadaniu, przejazd do Trok, zwiedzanie z
przewodnikiem miasteczka malowniczo położonego wśród
jezior. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie się z
kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny.
Największą atrakcją jest położony na wyspie zamek
Wielkich Książąt Litewskich – zwiedzanie zamku. Powrót do
Wilna, litewski wieczorek integracyjny połączony z
uroczystą kolacją (dania regionalne) i Dj-em. Nocleg.
Dzień 4:
Po śniadaniu, spakowanie bagaży, wykwaterowanie,
przejazd do Augustowa, zwiedzanie miasta: kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa, spacer po Rynku
Zygmunta Augusta i bulwarach augustowskich. Wyjazd w
drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
*Istnieje możliwość zorganizowania obiadu w drodze
powrotnej koszt ok. 27 30 zł/os.

Litwa: Wilno, Troki, Druskienniki
2 noclegi w hotelu w centrum Wilna

Cena od 689 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
W cenę wliczono:
• przejazd autokarem o podwyższonym standardzie z Trójmiasta
• 2 noclegi w hotelu *** Wilnie (pokoje 2,3,4 osobowe)
• 2 śniadania, 1 obiadokolacja,
• 1 litewski wieczorek integracyjny przy muzyce DJ-a połączony z kolacją
• opiekę pilota,
• przewodnika w Wilnie i Trokach wg programu
• ubezpieczenie uczestników wycieczki na czas podróży i pobytu
• bilet wstępu na zamek w Trokach
• podatek VAT
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 30 litów/os..
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym. Oferta
stanowi szacunkowy koszt wyjazdu. Program nie stanowi oferty handlowej ze względu na brak
dokładnego terminu.

