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_________________________________________________________________

LITWA
Kowno - Wilno - Troki 3 dni za 699 PLN
W pakiecie
• 2 noclegi w hotelu lub apartamencie ze śniadaniem - pokoje 2,3-os. z WC i łazienką
• Przewodnik w Kownie 2h, w Wilnie 3h, w
Trokach 2h
• Obiadokolacja w regionalnej Wileńskiej Restauracji
• Obiad w Karczmie Trockiej
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• Zgłoszenie i opłatę na TFG
• Wynajęcie komfortowego busa (limit 2000
km)
Warunki
- Grupa 8 osób lub wielokrotność (możliwość kalkulacji dla innej ilości uczestników)
- Co najmniej jedna osoba zdecydowana na prowadzenie komfortowego busa, która ma ukończone 26 lat i prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat.
Program zwiedzania
• Zwiedzanie Kowna obejmuje: ruiny XIV w. zamku, gotycki kościół św.
Jerzego, seminarium duchowne, plac ratuszowy, miejsca związane z A. Mickiewiczem w Kownie, dom Perkunasa, kościół Witolda, gotycko – barokowa katedra św. Piotra i Pawła, spacer
Aleją Wolności
• Zwiedzanie Wilna obejmuje: Ostra Brama (Kaplica Matki Boskiej
Ostrobramskiej), cerkiew św. Ducha, dzielnica żydowska, klasztor bazylianów, ratusz, spacer
ul. Zamkową, Niemiecką, Świętojańską, Bernardyńską, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pałac
prezydencki, Uniwersytet Wileński, katedra św. Stanisława, pomnik A. Mickiewicza, zakątek
gotycki, katedra św. Stanisława, kościół św. Piotra i Pawła, muzeum A. Mickiewicza
• Zwiedzanie Trok obejmuje: zamek gotycki na wyspie, świątynia Witoldowa, zapoznanie się z
historią i życiem Karaimów – domy
karaimskie, kienessa
• Wycieczka po Litwie doskonale łączy możliwość poznania ważnych dla Polski miejsc - symboli narodowych z wypoczynkiem i pięknymi pejzażami. Dodatkowym atutem tej oferty jest wygodny transport, wspaniała litewska kuchnia i zakwaterowanie w hotelach***. Zobaczą Państwo
malowniczą starówkę Kowna, karaimską kenesę i zamek w Trokach, a
przede wszystkim tak ważne dla Polaków Wilno.

Cena nie obejmuje:
• autostrad w Polsce oraz kosztu benzyny ok 90 zł/os
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