Nr oferty: S2-01 z dn. 09.11.21

Troki - Wilno - Kowno
18 - 21.06 2022

1 dzień: Wyjazd wcześnie rano do SOKÓŁKI - nawiedzenie miejsca cudu eucharystycznego. Przejazd do Augustowa
zwiedzanie z przewodnikiem: Studzieniczna, rynek króla Zygmunta Augusta, promenada. Rejs statkiem po Kanale
Augustowskim. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Po śniadaniu wyjazd do TROK -zwiedzanie zamku wybudowanego przez księcia Witolda na największej
z wysp na jeziorze Galve. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie WILNA. Zwiedzanie z przewodnikiem: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu.
Cmentarz na Rossie - miejsce pochówku osób znanych z historii, literatury, sztuki, Góra Trzykrzyska, z której
podziwiać można panoramę miasta, Ostra Brama z Kaplicą Ostrobramska, kościół św. Teresy, cerkiew św. Ducha,
Uniwersytet Wileński, Bazylika Archikatedralna św. Stanisława z Kaplicą Królewską. Obiad w restauracji na wieży
telewizyjnej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Po śniadaniu przejazd do KOWNA - spacer po Starym Mieście; ratusz miejski zwany „Białym Łabędziem”,
archikatedra św. Piotra i Pawła z obrazami Andriollego, Dom Perkuna pochodzący z przełomu XV/XVI w.,
częściowo zrekonstruowane ruiny zamku kowieńskiego. Wyjazd w drogę powrotną do Chełma.

Cena: 1.280 zł (przy grupie min. 45 os.)
Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem VDL Futura rok prod. 2019, EURO 6 wyposażony
w nowoczesną klimatyzację, nowoczesny sprzęt DVD z kinowym systemem dźwięku – płaskie ekrany LCD;
telewizja cyfrowa; rozkładane siedzenia ze stolikami; lodówka, WC, BAREK z kawą i herbatą GRATIS, zespół
aktywnego bezpieczeństwa: asystent pasa jezdni, tempomat aktywny i opcjonalny hamujący autokar przed
przeszkodą, trzy punktowe pasy bezpieczeństwa. Oświetlenie wnętrza LED, Wi-Fi, gniazda do ładowania laptopów
lub telefonów komórkowych dla każdego pasażera.
- 3 noclegi w hotelu (pokoje 2-3 osobowe z łazienką),
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- przewodnik lokalny w każdym ze zwiedzanych miast,
- ubezpieczenie KL, NNW,
- opieka pilota podczas całej trasy
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia
sytuacji niezależnych od organizatora.

Halej’s Travel, ul. Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość, tel. 84 627 35 00, mail: office@halejstravel.com

