WILEŃSKI KAZIUK
Termin: 05-03-2020 / 08-03-2020 (4 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 06:00
Program:
.
Dzień I
Podstawinie o godz. 5:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 6.00

Wyjazd z Warszawy i przejazd do Kowna.

KOWNO
●

zwiedzanie miasta, m.in. Stare Miasto z Ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, katedra św. Piotra i
Pawła, Dom Perkuna. Wyjazd do Wilna.

Objadokolacja
Zakwaterowanie w hotelu w Wilnie i nocleg.

Dzień II
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc noclegu

Śniadanie.
WILNO
●

●
●

zwiedzanie miasta 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 oraz kościół Bernardyński, pomnik i muzeum
Adama Mickiewicza.
Czas wolny i uczestnictwo w JARMAKU KAZIUKOWYM.
Po południu wjazd na ponad 300 metrową wieżę telewizyjną, będącą najwyższym budyniem na
Litwie (jej wysokość zdecydowanie przewyższa Wieżę Eiffla) Widoczność, z pełni obrotowej
platformy widokowej, przy dobrej pogodzie sięga

obiadokolacja
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zakwaterowanie

Dzień III
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc noclegu

WILNO
●

●
●

Dalsze zwiedzanie miasta, m.in. plac Katedralny, Bazylika archikatedralna św. Stanisława z
Dzwonnicą oraz pomnik Giedymina – założyciela Wilna. Góra Trzech Krzyży ze wspaniałą panoramą
Wilna. Stare Miasto, m.in. Pałac Prezydencki (z zewnątrz), budynek Uniwersytetu Wileńskiego z
kościołem św. Janów, Ratusz (z zewnątrz), cerkiew św. Ducha, cela Konrada, Ostra Brama.
Czas wolny i uczestnictwo w JARMAKU KAZIUKOWYM.
Republika Zarzecza – słynna wileńska republika artystów. Dzielnica, oddzielona od Starówki rzeką
Wilejką, charakteryzuje się urokliwą zabudową i niepowtarzalnym, artystycznym klimatem
stwarzanym między innymi przez przepiękne rzeźby – symbole.

obiadokolacja
zakwaterowanie

Dzień IV
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc noclegu, wykwaterowanie, przejazd do Trok.

TROKI
●

●

●
●

Zwiedzanie miasteczka malowniczo położonego wśród jezior. Na początku XV wieku został
wzniesiony potężny zamek obronny, który był jedną z rezydencji władców litewskich i królów
polskich. Ściany niektórych komnat przyozdobione są mapami i obrazami, które ukazują potęgę
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te
tereny.
Degustacja kuchni karaimskiej w lokalnej restauracji.
Dla chętnych rejs stateczkiem po jeziorze, sesja zdjęciowa przepięknych krajobrazów (płatne
dodatkowo).

Po południu wyjazd do kraju. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: WILNO 723 + nazwiska uczestników
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Terminy wpłat: zadatek 200 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 30 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
.

Koszt Uczestnictwa:
799.00 zł zwykły / normalna ;

799.00 zł dla seniora / stały klientów ;

799.00 zł dla dzieci

Uwagi:
CENA PROMOCYJNA - FIRST MINUTE aktualna do 30.01.2020. Cena standardowa: 899 zł Dopłata
do pokoju 1 osobowego + 330 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** (Mercedes, Bova,
Setra) lub wygodnym busem oraz wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, * 3 noclegi (klasa **/***,
pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienką), * wyżywienie (3 obiadokolacje i 3 śniadania), * obsługa pilocka i
przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia za granicą(KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN) * Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Dodatkowe
świadczenia: * pakiet do realizacji programu 70 EUR płatne obligatoryjnie pilotowi wycieczki
(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, wjazd na wieżę telewizyjną, usługi przewodnickie,
opłaty administracyjne, degustacja dań karaimskich, zestaw słuchawkowy Tour Guide) * rejs
stateczkiem w Trokach 10 EUR (fakultatywnie, wymagane minimum 15 osób) Zaplanowane wejścia
do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 15 osobach zgłoszonych.
Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze. Zadatek musi zostać
dokonany w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 30 dni przed
rozpoczęciem wycieczki. UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom
zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak
nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im
bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie
kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w
imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom
starszym lub leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w
takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można
wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować
wykupienie umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia
można zawrzeć przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty
rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy.
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