Na wschód - Druskienniki, Wilno, Troki

Podróż autokarem

Dzień 1: Druskienniki, Wilno
wyjazd w godzinach porannych, przejazd na
Litwę
Druskienniki – spacer po uzdrowisku
wizyta w Aqua Parku w Druskiennikach Tropikalny upał sięgający 30 stopni, ogromne
9-metrowe palmy, błękitna woda w basenach,
22 łaźnie wykonane zgodnie z tradycjami
różnorodnych krajów świata, egzotyczne
masaże – to wszystko przypomina bajeczny
dzień wakacji w miejscu oddalonym o tysiące
kilometrów… Jednak to nie bajka, to znajdujące
się na wyciągnięcie ręki marzenie na południu
Litwy – w Parku Wodnym w Druskiennikach
przejazd do Wilna
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Wilno
śniadanie
zwiedzanie Wilna: kościół Dominikanów i św.
Kazimierza, kościół i klasztor Bazylianów,
Cmentarz na Rossie (groby wybitnych Polaków
serca Piłsudskiego, Syrokomli, Lelewela, ojca
Słowackiego), Ostra Brama (kaplica z
cudownym obrazem Matki Bożej
Ostrobramskiej), kościół św. Teresy, Kościół św.
Piotra i Pawła na Antokolu, Katedra pod
wezwaniem św. Stanisława , Wzgórze Trzech
Krzyży, unikalny zespół architektury
Uniwersytetu Wileńskiego (dziedzińce Stefana
Batorego, Mickiewicza, Skargi, obserwatorium )
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Troki, Kowno
śniadanie
przejazd do Trok
zwiedzanie zamków trockich: zamku na
wyspie oraz Świątynia Karaimów trockichKenessa
przejazd do Kowna
zwiedzanie miasta: Stare Miasto, ruin zamku
kowieńskiego, ratusz, Katedry św. Piotra i
Pawła, spacer po Alei Wolności
wyjazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Cena objemuje

Cena nie objemuje

2 noclegi w pokojach 2 – 5 osobowych
2 śniadania, 2 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
bilety wstępów: Aquapark w
Druskiennikach, Zamek w Trokach
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar DVD– cała trasa
wycieczki, trasę przejazdu ustala pilot

dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

710 zł/os.

680 zł/os.

660 zł/os.

Opiekunowie 1/10 uczestników bezpłatnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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