Wycieczka po Suwalszczyźnie i Litwie:
Augustów – Kanał Augustowski – Suwalszczyzna - Wilno – Troki

Termin: 31 VII-3 VIII 2020 r.

Cena: 769,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
31 VII Indywidualny dogodny dojazd do Białegostoku pociągami TLK „BRANICKI” z różnych kierunków (Gdynia, Kraków,
Warszawa). O godz. 14:40 zbiórka i wyjazd autokarem podstawionym na Dworcu Autobusowym (po drugiej
stronie Dworca PKP). Przejazd do Augustowa, skąd rejs statkiem po jeziorach i Kanale Augustowskim do
zabytkowego sanktuarium w Studzienicznej, gdzie gościł Ojciec Św. Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski
w czerwcu 1999 r. Wieczorem (około godz. 19:00) przyjazd do ośrodka wczasowego położonego nad jeziorem w
sercu puszczy. Na miejscu obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.
1 VIII Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę objazdową po Suwalszczyźnie. Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej w Sejnach,
pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Następnie przejazd na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
wizyta w 2 punktach widokowych oraz na „biegunie zimna” w Wiżajnach i trójstyku granic państwowych (PL-LTRUS). Dalszy przejazd przez Mazury Garbate i wizyta na najwyższych w Polsce mostach w Stańczykach. W drodze
powrotnej wizyta nad najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza oraz ewentualny spacer po Suwałkach. Wieczorem
powrót do ośrodka, obiadokolacja grillowa przy ognisku, nocleg.
2 VIII Po wczesnym śniadaniu wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę na Litwę, przez przejście graniczne
w Ogrodnikach. Po przyjeździe do Wilna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w tym: Wzgórze Trzech Krzyży,
Kościół Św. Piotra i Pawła, Stare Miasto (Ostra Brama, ratusz, Uniwersytet Wileński, pałac prezydencki, zakątek
gotycki z kościołem Św. Anny), katedra wileńska, cmentarz na Rossie. W drodze powrotnej wizyta w pobliskich
Trokach (dawnej stolicy Litwy), dojście na wyspę do słynnego zamku Wielkich Książąt Litewskich oraz spacer
uliczkami miasta z zabytkami Karaimów. Możliwość degustacji kibinów – oryginalnej potrawy miejscowej kuchni
karaimskiej. Wieczorem (ok. godz. 20:00) powrót do ośrodka, uroczysta kolacja przy muzyce DJ; nocleg.
3 VIII Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka w drogę powrotną. Na trasie wizyta na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego, gdzie zwiedzanie carskiej twierdzy w Osowcu. Po zwiedzaniu obiad w pobliskich Mońkach, po
czym możliwość dogodnego indywidualnego powrotu uczestników z Moniek pociągami TLK „BRANICKI” w
kierunku Warszawy i Krakowa (o.13:48) oraz Olsztyna i Gdyni (o.14:41).
Cena zawiera:
Uwagi:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie zgodnej - wszyscy uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty
z programem;
- 3 noclegi w ośrodku wypoczynkowym, pokoje 2-,3-,4-os.
z łazienkami i WC;
- 3 śniadania (1, 2 i 3 VIII), 2 obiadokolacje (31 VII i 1 VIII),
kolacja bankietowa ze specjalnym menu (2 VIII), obiad (3 V);
- usługę przewodnika po Suwalszczyźnie i w Wilnie;
- obsługę DJ podczas kolacji bankietowej;
- opiekę pilota na całej trasie;
- podstawowe ubezpieczenie NNW (kraj) i NNW+KL (zagranica)
– Signal Iduna Polska;
- wstępy w PL wg programu (w tym rejs statkiem w Augustowie);
- opłaty drogowe i parkingowe.
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lub dowody osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 40 uczestników (przy
mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć).
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