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Wycieczka na Suwalszczyznę z wypadem na Litwę
Cena: od 595 zł

Wycieczka na Suwalszczyznę z wypadem na Litwę
ZAKWATEROWANIE: w ośrodku położonym na Suwalszczyźnie. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami i
telewizorami. Na terenie ośrodka znajduje się teren do gier i zabaw
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE

trzy noclegi, trzy posiłki dziennie (od
obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania +
prowiant ostatniego dnia), opiekę pilota, opiekę
miejscowego przewodnika w Wilnie i Trokach,
opiekę miejscowego przewodnika w Wigierskim
Parku Narodowym (2h), opiekę miejscowego
przewodnika w Pokamedulskim Klasztorze,
ubezpieczenie grupy NNW 5000 zł w Polsce i
zagranicą NNW 3000 Eu i KL 15000 Eu w TU
Europa, dojazd i powrót autokarem o
standardzie
turystycznym,
podatek
Vat
Marża, obowiązkowa składka do Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego (0 zł/os), program i
rezerwacje.
Bilety wstępu, ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji.

Wycieczka na Suwalszczyznę z wypadem na Litwę

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstepu: ok 66 zł/os
Uwagi: Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Koniecznie należy zabrać paszport lub dowód osobisty. Przedstawiony program jest naszą
propozycją, którą można modyfikować.

Program
Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Augustowa, spacer z pilotem po mieście, rejs statkiem
po Kanale Augustowskim ze śluzowaniem w Przewięzi, następnie spacer po Sanktuarium Maryjnym w
Studzienicznej z „cudowną” studzienką, przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Wczesne śniadanie, rozdanie suchego prowiantu, przejazd do Trok, spotkanie z przewodnikiem,

1/2

https://unitravel.pl
zwiedzanie Zamku Księcia Witolda, przejazd do Wilna, zwiedzanie wileńskiej Starówki, m.in. Ostra
Brama, kościół Św. Teresy, cerkiew prawosławna Św. Ducha, Plac Ratuszowy, Baszta na Starym
Zamku Giedymina – makiety zamków i punkt widokowy, późny powrót do Polski, obiadokolacja,
nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, rozdanie suchego prowiantu, wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego (ok 2 zł/os),
przejście ścieżką edukacyjną „Las” lub Suchary (tematyka: jezioro Suchar, żeremia, tama bobrowa,
stanowisko archeologiczne, rosiczka, dzikie pszczoły, barcie płązy, gady, różne typy lasu), przejazd
kolejka wąskotorową po Wigierskim Parku Narodowym z wieloma przystankami w punktach
widokowych, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, rozdanie suchego prowiantu, wykwaterowanie, przejazd do Wigier, zwiedzanie Klasztoru
Pokamedulskiego: Apartamenty Papieskie, Kaplica Papieska, Krypty w Kościele, Wieża Zegarowa,
powrót w godzinach wieczornych.
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