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Wycieczka (4 dni)
LITWA I SUWALSZCZYZNA
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, cały rok

Cena: od 490 PLN/os.

Wyjazd na Litwę to podróż pełna kontrastów. Z jednej strony udajemy się na spacer szlakiem historii polskolitewskiej, z drugiej zaś możemy na własne oczy przekonać się, jak rozwinął się kraj. To podróż sentymentalna,
podczas której nie brakuje też spotkania z nowoczesną twarzą Wilna. W czasie czterodniowej wycieczki
spacerujemy niespiesznie pięknymi uliczkami Wilna, poznajemy zwyczaje naszych północno-wschodnich
sąsiadów, podziwiamy willę Piłsudskiego w Druskiennikach, Ostrą Bramę, odwiedzamy Pokamedulski Klasztor
czy jedno z najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce i słynny Cmentarz na Rossie.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Wizyta w Nowogrodzie – zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego
Wczesnym rankiem gromadzimy się w miejscu zbiórki i wyruszamy autokarem na Suwalszczyznę. Pierwszym punktem naszej wycieczki jest wizyta
w jednym z najstarszych muzeów budownictwa ludowego w naszym kraju – w Skansenie Kurpiowskiego. Mamy okazję podziwiać rekonstrukcje
kilkudziesięciu budynków – są wśród nich wiatraki, młyny, karczmy, bogate dworki i skromne domy. Po wizycie w Skansenie jedziemy do
miejscowości Sejny, położonej przy granicy polsko-litewskiej. Udajemy się na pożywną obiadokolację, a potem na nocleg.

Dzień 2. Niespieszny spacer po Wilnie i wizyta w Trokach
Po śniadaniu jedziemy na całodzienną wycieczkę po Litwie. Zaczniemy od Trok gdzie zwiedzimy Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Trokach,
położony malowniczo na jeziorze Galwe, a w lokalnej karczmie spróbujemy tradycyjnej przekąski kuchni karaimskiej - pysznych kibinów. Po posiłku
przejazd do Wilna. Spacer po Wilnie jest spokojny, a w programie mamy najważniejsze i najbardziej charakterystyczne atrakcje – po to, by poznać
Wilno, zakochać się w nim i jednocześnie, by nikomu nie zabrakło sił na zwiedzanie. :) „Panno święta co Jasnej bronisz Częstochowy i
w Ostrej świecisz Bramie” – odwiedzamy jeden z najbardziej znanych wileńskich zabytków, czyli właśnie Ostrą Bramą. Następnie udajemy się z
wizytą do dwóch najważniejszych kościołów w Wilnie – św. Ducha i św. Anny oraz św. Piotra i Pawła na Antokolu. Później kierujemy się na
cmentarz na Rossie – zabytkową nekropolię. Idziemy też do Muzeum Adama Mickiewicza. Mieści się ono w mieszkaniu, w którym poeta żył przez
kilka miesięcy w 1822 roku.. Wieczorem wracamy autokarem do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3. Piękny dzień w Druskiennikach
Po śniadaniu jedziemy do miejscowości Druskienniki, do której chętnie przyjeżdżał sam Józef Piłsudski. Wizyty w najsłynniejszym litewskim
uzdrowisku nie możemy więc zacząć inaczej niż od spaceru do Willi Piłsudskiego. Idziemy też na przechadzkę po rozległym parku zdrojowym. Jego
obszar rozciąga się od centrum miasta, po same brzegi Niemna. Następnie wyruszamy w rejs po Niemnie. Możemy napawać się krajobrazem
lewego i prawego brzegu rzeki. Dopływamy do Liszkawy, gdzie zwiedzamy piękny kościół, a następnie udajemy się do Parku Grūtas. To tu
zgromadzono komunistyczne pomniki z całej Litwy. Po zwiedzaniu mamy jeszcze chwile na zakup tradycyjnych litewskich specjałów.
Po południu wracamy do miejsca zakwaterowania na obiadokolację, a wieczorem integrujemy się przy wspólnym ognisku z kiełbaskami, gdzie nie
brakuje śpiewów, muzyki i występu lokalnego muzyka. Po wszystkim udajemy się na zasłużony nocleg.

Dzień 4. Wizyta w Wigrach i powrót
Jemy śniadanie i wymeldowujemy się z ośrodka. W drodze powrotnej zatrzymujemy się jeszcze w miejscowości Wigry. Znajduje się tu kościół i były
klasztor zakonu kamedułów. Niegdyś był to jeden z najbogatszych klasztorów w całej Europie. Na miejscu słuchamy niezwykle interesującego
wykładu na temat życia pustelników, a także zwiedzamy ogrody, krypty i odwiedzamy Muzeum Jana Pawła II. Na miejsce zbiórki docieramy w
godzinach późnowieczornych.

Cena zawiera:










Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
Opłaty drogowe i parkingowe
Opiekę licencjonowanego pilota
Usługi przewodnickie w języku polskim
Zakwaterowanie – 3 noclegi w pensjonacie agroturystycznym na Suwalszczyźnie
Wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje) i karaimska przekąska.
Ognisko z kiełbaskami i muzyką na żywo
Ubezpieczenie NNW i KL
Podatek VAT
Cena nie zawiera: dobrowolnych ubezpieczeń Kosztów Rezygnacji i Chorób Przewlekłych, wydatków własnych, ofiar w obiektach sakralnych,
dobrowolnych napiwków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (orientacyjna kwota to 15 EUR + 20 PLN)

Inne warianty programu: Kowno (Litwa), Białystok, Mińsk (Białoruś), Muzeum Romantyzmu, punkt widokowy na Wilno z wieży TV...
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

