Kowno-Wilno-Troki
4 dni autokarem
Trasa zagraniczna: Kowno – Wilno (3) – Troki
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem.
Przekroczenie granicy polsko- litewskiej. Przyjazd do Kowna,
zwiedzanie miasta z pilotem, m.in.: Starego Miasta z Ratuszem,
ruin zamku kowieńskiego, Katedry św. Piotra i Pawła, Domu
Perkuna, spacer Aleją Wolności. Wyjazd do Wilna.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, m. in: kościół św.
Piotra i Pawła, przed którym znajduje się Plac Jana Pawła II,
cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli
podczas wojny 1920-21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce,
kościół św. Anny, kościół Bernardynów, pomnik i muzeum Adama
Mickiewicza. Zwiedzanie Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich
Książąt Litewskich otwartego w 2013 roku po wieloletniej
rekonstrukcji. Wjazd na wieżę telewizyjną z obrotową kawiarnią na
wysokości 165 m. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy: przejazd na Plac Katedralny,
Bazylika Archikatedralna św. Stanisława z Dzwonnicą, góra Trzech
Krzyży. Stare Miasto: Pałac Prezydencki (z zewnątrz), budynek
Uniwersytetu Wileńskiego, kościół św. Jana, cerkiew św. Mikołaja,
Ratusz (z zewnątrz), Ostra Brama. Przejazd do Belmontas restauracji leżącej na obrzeżach miasta i stanowiącej pięknie
odrestaurowany teren w stylu country. Restauracja znajduje się nad
rzeką, która przepływa pod budynkiem. Świetne miejsce, gdzie
można dobrze zjeść na świeżym powietrzu, choć wnętrze też jest
pięknie urządzone i bardzo zachęcające. Powrót do hotelu,
obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Przejazd do Trok. Zwiedzanie 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 nad jeziorem Galve zbudowanego na
początku XV wieku przez księcia Witolda. Degustacja kuchni
karaimskiej w lokalnej restauracji – kibiny (duże pierogi z kruchego
ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa). Wyjazd w kierunku granicy polsko- litewskiej. Przyjazd do
Polski w godzinach wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowości.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek , wc) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd)
- 3 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-osobowych z łazienką
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opiekę pilota
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)
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DODATKOWO PŁATNE:
- pakiet do realizacji programu 45 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, wjazd na wieżę telewizyjną, degustacja dań karaimskich, zestaw słuchawkowy Tour
Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki
DOPŁATY OPCJONALNE:
Dopłata do pokoju 1-osobowego 200 zł
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wycieczka będzie realizowana w zależności od ilości uczestników w grupie: autokarem lub
wygodnym busem.
2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (bus,
samochód osobowy, autokar liniowy, pociąg). Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.
3. Wyjazd *antenkowy za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os.
wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób organizator ma prawo anulować wyjazd z
danej miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W
takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki.
5. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
6. Pakiet do realizacji programu (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ich rezerwacje, usługi
lokalnych przewodników, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz korzystanie z zestawu
słuchawkowego Tour Guide i inne) jest płatny u pilota wycieczki we wskazanej walucie. Cena pakietu
dotycząca realizacji programu jest kalkulowana przy grupie min. 40 osób. Przy mniejszej ilości
uczestników cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiednią ilość osób w grupie. Cena pakietu
może być podwyższona maksymalnie o 20% podanej ceny w EUR/GBP/inna waluta.
7. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą
dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej
osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał zapłacić połowę stawki dopłaty do pokoju 1 –
osobowego.
8. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym transporcie.
Najbliższe terminy
Lp
Kod wycieczki
1.
05-935-KN
2.
05-936-KN
3.
06-921-KN
4.
07-924-KN
5.
07-925-KN
6.
08-922-KN
7.
08-923-KN
8.
09-925-KN
9.
09-926-KN
10.
10-904-KN
11.
10-905-KN
12.
11-901-KN

Termin

30.04.16 - 03.05.16
26.05.16 - 29.05.16
16.06.16 - 19.06.16
07.07.16 - 10.07.16
28.07.16 - 31.07.16
12.08.16 - 15.08.16
25.08.16 - 28.08.16
08.09.16 - 11.09.16
22.09.16 - 25.09.16
06.10.16 - 09.10.16
20.10.16 - 23.10.16
10.11.16 - 13.11.16

Cena

869.00 PLN
869.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
839.00 PLN
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