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

*** ŁOTWA – RYGA W JEDEN DZIEŃ***
Ryga i Mazury z Biurem Podróży AGAT
I DZIEŃ Nocny przejazd do Rygi. Przejazd Polska – Ryga, ok 12 h.
II DZIEŃ
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Rygi, m.in: Stare Miasto,
Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw.
„Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół Św.
Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności. Po południu czas wolny,
podczas którego proponujemy dalsze zgłębianie na własną rękę uroków Rygi
lub przejazd do Jurmali - najbardziej znanego nadmorskiego kurortu Łotwy,
spacer z pilotem, wypoczynek nad morzem. Powrót do Rygi, obiadokolacja,
nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rundale – Zamek w
Rundale. Około południa wyjazd w drogę powrotną do Polski, Mazury,
obiadokolacja nocleg. Przejazd Ryga – Rundale 1,5h, Rundale – Mrągowo – ok
6,5 h. Po drodze, jeśli czas pozwoli postój w miejscowości Stańczyki – mosty,
http://www.stanczyki.com Obiadokolacja w Hotelu Antek *** Mrągowo.
IV DZIEŃ
Śniadanie. Na miejscu zwiedzanie Wilczego Szańca - byłej kwatery Adolfa
Hitlera w czasie II wojny światowej. Przejazd do Kętrzyna, spacer po mieście
do zamku krzyżackiego z XIV – XVI w., wizyta w Bazylice Mniejszej pod
wezwaniem Św. Jerzego. Wizyta w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce,
zwane "Częstochową Północy", które przyciąga pielgrzymów z dalekich stron
Polski, udział w koncercie organowym. Przejazd do Reszel – zwiedzanie
Zamku. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja lub kolacja integracyjna, nocleg.
V DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Mikołajek, zwiedzanie miasta. Rejs po Jeziorze Śniardwy. Obiad
pożegnalny we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Oferta Ryga - Mazury

Od 750 zł/os.

Kalkulacja ważna przy min 40 os. płacących.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym busem
- zakwaterowanie w hotelach, 3 noclegi, pokoje 2,3
- wyżywienie śniadania (3) i obiadokolacje (3)
- opiekę pilota i przewodnika lokalnego
- ubezpieczenie zagraniczne i NNW Polska

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: wilczy szaniec,
zamek w Kętrzynie, Reszel – zamek biskupów warminskich,
ok 25 zł/os., rejs po Jeziorze Śniardwy, Zamek w Rundale
- kolacja regionalna z DJ 60 zł/os.
- obiadu w ostatnim dniu, we własnym zakresie
- śniadanie w dniu przyjazdu w Rydze, restauracja

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

