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

Wilno i Mazury z Biurem Podróży AGAT
I DZIEŃ
Nocny przejazd do Wilna. Przejazd Rzeszów – Wilno, ok 12 h z postojami.
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Wilna, m.in. Kościoła
św. Piotra i Pawła na Antokolu, Placu Katedralnego, Katedry św. Stanisława,
Pałacu Prezydenckiego, budynku Uniwersytetu Wileńskiego, Kościoła św.
Ducha, Placu Ratuszowego, Cerkwi św. Ducha, Kościoła św. Teresy, Ostrej
Bramy (symbol miasta – jedyna zachowana brama miejska ze
średniowiecznych murów obronnych – w kaplicy znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej, najważniejsze miejsce kultu religijnego Litwy), Kościoła św.
Anny, pomnika Adama Mickiewicza. Dalsze zwiedzanie: m.in. Cmentarz na
Rossie. Zakwaterowanie w hotelu 3* w Wilnie. Nocleg. Uwaga: realizacja
wycieczki zależny od czasu pracy kierowców.
II DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości TROKI zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku książąt litewskich,
Sanktuarium, Muzeum Karaimów. Degustacja słynnych kibinów (płatne
dodatkowo). Obiadokolacja w Hotelu Antek *** Mrągowo. Nocleg.
III 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.
IV DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Mikołajek, zwiedzanie miasta. Rej po Jeziorze Śniardwy. Obiad
pożegnalny we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa.

Hotel ***

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

Od 799 zł/os.

Cena nie zawiera:
- obiadu w ostatnim dniu, we własnym zakresie
- śniadanie w dniu przyjazdu w Wilnie, restauracja
- 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 70 zł/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

