DZIEŃ 1:
wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 17.00
DZIEŃ 2:
Przyjazd do Augustowa ok. godz. 05:00. Krótka przerwa na
wczesne śniadanie we własnym zakresie. 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
po Alei Wolności. Wyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3:
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.
Obiadokolacja,
powrót
do
hotelu.
Nocleg.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy: przejazd na Plac Katedralny,
Bazylika Archikatedralna św. Stanisława z Dzwonnicą, góra
Trzech Krzyży lub Gedymina – piękna panorama miasta. Stare
Miasto: Pałac Prezydencki (z zewnątrz), budynek Uniwersytetu
Wileńskiego, kościół św. Jana, cerkiew św. Ducha, ratusz (z
zewnątrz), Ostra Brama. Czas wolny na starówce. Powrót do
hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5:
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
około godz. 12:00. Przejazd do wsi Kruszyniany. Obiad w restauracji „Tatarska Jurta” poprzedzony
wykładem dotyczącym historii Tatarów w Polsce. Przyjazd na miejsc zbiórki we wczesnych
godzinach rannych 04.05.2016.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

przy grupie min. 40 osób

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 210 zł
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- autokar
- 3 noclegi w hotelu*** obrzeża Wilna w pokojach 2-3-osobowych z łazienką
- 3 śniadania (bufet) i 3 obiadokolacje (serwowane: zupa, drugie danie, napój)
- obiad w restauracji „Tatarska Jurta”
- program turystyczny
- opiekę pilota/przewodnika
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)
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.

