WYCIECZKA
WYCIECZKA
Litwa
DO PARYŻA
3 dni
6 dni
Dzień 1:
-

wyjazd autokaru

-

przyjazd do Trok (ok. godz. 13)- miasteczka położonego na przesmyku
między jeziorami z dominującym w krajobrazie imponującym gotyckim
Zamkiem z VX w.- niegdyś siedzibą księcia Witolda. Troki to unikalny
ośrodek kultury Karaimów (ludu wywodzącego się z Krymu).

-

zwiedzanie z przewodnikiem: Zamku Wielkich Książąt Litewskich, Uliczki
Karaimów,

-

czas wolny ew. obiad – degustacja przysmaku karaimskiego – kebinów

-

przyjazd do Wilna, zwiedzanie z przewodnikiem : Góry Trzech Krzyżypunktu widokowego,

-

przyjazd do hotelu , zakwaterowanie, obiadokolacja, „Wilno nocą” – spacer
po starówce

-

nocleg,

Dzień 2 :
-

8.00 śniadanie,

-

zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Cmentarza na Rossie (pochowana jest
tu matka i serce Marszałka Piłsudskiego), barokowego Kościoła Św. Piotra i
Pawła,

-

Cena: do uzgodnienia

zwiedzanie urokliwej starówki wileńskiej- Ostrej Bramy, Cerkwi Św. Ducha,
gotyckiego Kościoła Św. Anny, pomnika A. Mickiewicza oraz Zaułka
Literackiego z Muzeum A. Mickiewicza, Uniwersytetu im. Stefana Batorego,
Kościoła Św. Jana, Katedry Wileńskiej, czas wolny w trakcie zwiedzania

-

ew. wjazd na Wieżę Telewizyjną (dodatkowo płatne ok.25 zł) - najwyższą
budowlę Wilna 326,5 m. Na ostatnim piętrze (165m) Punkt Widokowy z
obrotową restauracją skąd rozciąga się wspaniała (szczególnie wieczorem)
panorama miasta

-

obiadokolacja, ew. połączona z „imprezą integracyjną” (dod. płatne ok. 30 50 zł/os)

-

nocleg

Dzień 3 :
-

8.00 śniadanie, *program do ustalenia

-

* pobyt w Wilnie do godz. 12.00 – czas wolny, ew. Msza Św. W Ostrej
Bramie

-

*wyjazd z Wilna, przejazd do Polski po drodze - Druskiennik: spacer po
słynnym uzdrowisku, ew. Aquapark lub Snow Arena

-

*przyjazd do Kowna (+20 zł/os) zwiedzanie z przewodnikiem; Rynek, Stare
Miasto, Bazylika Katedralna, Zamek Kowieński, ew. Muzeum „Diabłów”,

-

czas wolny, możliwość zjedzenia posiłku

-

ok.16.00 wyjazd w drogę powrotną, powrót około godziny 24.00

Cena zawiera:
przejazd autokarem,
2 noclegi w hotelu **/***w
Wilnie, (pokoje 2,3osobowe z łazienkami),
2 śniadania, 2
obiadokolacje ,
opieka pilota,
przewodnika miejscowego
polskojęzycznego,
bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów
(bez wieży TV),
ubezpieczenie NNW i KL

