AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

*** BIAŁORUŚ i LITWA***
Grodno – Wilno – Troki – Druskienniki
I DZIEŃ
Przejazd przez Polskę i kraje tranzytowe. W godzinach dopołudniowych przyjazd
do Grodna. Grodno to miasto bardzo mocno związane z historią Polski, stolica
Obwodu Grodzieńskiego, od 1413 było miastem powiatowym I Rzeczypospolitej.
Podczas zwiedzania zobaczymy między innymi:
Stary Zamek – był Królewską rezydencją Stefana Batorego w XVI w., i miejscem
obrad sejmowych w XVII w., Nowy Zamek – XVIII-wieczna Królewska
rezydencja i miejsce podpisania abdykacji przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego oznaczającego II rozbiór Rzeczypospolitej. Katedrę Św.
Ksawerego - miejsce odprawienia mszy żałobnej po śmierci Elizy Orzeszkowej.
Kościół Bernardyński - miejsce ślubu Piotra Orzeszko i Elizy Pawłowskiej. Po
zwiedzaniu czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd na obiadokolację
i nocleg w okolicach Druskiennik
II DZIEŃ
Po śniadaniu udamy się do Troków, gdzie nadal zgłodniałym dane będzie
spróbować kibinów (karaimskich pierogów). W miasteczku, zwanym krainą
jezior, jednym z największych atrakcji turystycznych Litwy, zobaczymy słynny
gotycki zamek na wyspie. Zapoznamy się również z życiem Karaimów . Przejazd
do kolebki romantyzmu polskiego - Wilna. W miejscu, gdzie mieszkali, uczyli się
i tworzyli: A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. I. Kraszewski i W. Syrokomla, jednym
z ważniejszych zabytków jest Uniwersytet Wileński, którego założycielem był
król Polski Stefan Batory. Innym ważnym miejscem, wiążącym się z historią
Polski, jest Ostra Brama, na której murach napisy w języku polskim dwukrotnie
zastępowano łacińskimi, w obawie przed reakcjami władz rosyjskich. Będziemy
również na zabytkowym cmentarzu Rossa, na którym spoczywa wielu wybitnych
Polaków. „Matka i serce syna” – taki napis zdobi płytę z czarnego granitu, gdzie
spoczywa matka oraz serce marszałka Piłsudskiego. Wieczorny wyjazd do hotelu
w okolicach Druskiennik.
III DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie Druskiennik - najpiękniejszego i
najbardziej znanego litewskiego uzdrowiska. Możliwość skorzystania z licznych
zabiegów relaksacyjnych i leczniczych. W godzinach popołudniowych wyjazd w
drogę powrotną do Polski. Przyjazd do poszczególnych miast w godzinach nocnych (ew. nad
ranem kolejnego dnia).
Cena za os. (grupa min 40 os.)
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- 2 noclegi w Druskiennikach
- wyżywienie: sniadania i obiadokolacje
- ubezpieczenie turystyczne
- opiekę pilota podczas wyjazdu

Od 650 zł/os.
Cena nie zawiera:
- opłaty wizowej, około 60 zł/os.
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i
przewodników lokalnych, około 25 eur/os.

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na
www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY

