Augustów + Wilno
5 DNI AUTOKAREM
Termin dowolny/do uzgodnienia

850 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki
895 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki
995 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki
1050 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników+ 3 osoby opieki
1. Dzień:
Spotkanie pod szkoła w godzinach porannych i wyjazd . Po drodze przystanek
w:
 Narwiańskim Parku Narodowym, spacer. Niewątpliwą atrakcją tej
ścieżki jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy
pomocy pływających pomostów umocowanych na linach. Mniej więcej
pośrodku trasy, w miejscu dawnego zamczyska, znajduje się wieża
widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny.
Przejazd do ośrodka w miejscowości Giby. Obiad i zakwaterowanie (ok. 16.00)
Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE położony jest w północno-wschodniej Polsce,
na skraju Puszczy Augustowskiej, nad brzegiem stanowiącego strefę ciszy
jeziora Pomorze.
Przejazd;
 Sejny, miasta pogranicza kultur i narodów. Kiedyś Sejny były niczym
wschodnioeuropejska wieża Babel , przedwojennych Sejnach oprócz
Polaków i Żydów mieszkali też Niemcy, Litwini, Rosjanie. Prawosławni,
staroobrzędowcy, ewangelicy, katolicy. Wspomnieniem po tych
czasach są stojące naprzeciwko siebie katolicka bazylika, dawna
synagoga i kościół ewangelicki.
Kolacja, Nocleg
2. Dzień:
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie;
 wizyta w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie
(zajęcia przyrodniczo-artystyczne w grupach).
 Puńsk; zaczniemy od skosztowania lokalnych potraw w restauracji.
Następnie zwiedzimy skansen w Puńsku; Znajdziemy w nim między
innymi domy mieszkalne, obory, stodoły, spichlerz i studnię z
żurawiem. Po terenie skansenu oprowadza Pani przewodnik, która
zdradza odwiedzającym historię tych budynków.
Powrót do ośrodka na kolacje, wieczorem ognisko z kiełbaskami . Nocleg.

3. Dzień:
Po śniadaniu całodzienna wycieczka na Liwę ( od 6.30 do ok. 21, suchy
prowiant na drogę):
 Wilno zwiedzanie miasta z przewodnikiem
m.in.: Stare Miasto, Ostra Brama, Kościół Św. Teresy, Św. Ducha, Św. Anny,
Klasztor Bazylianów z celą Konrada, Cerkiew Św. Trójcy, Góra Trzech Krzyży,
Katedra, Kościół Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie – grobowiec matki
Marszałka Piłsudskiego wraz z sercem Marszałka, groby Legionistów, „górka
literatów”. Obiad we własnym zakresie.
 Troki
Urokliwe drewniane miasteczko, zamieszkane przez jeden z najmniejszych
narodów europejskich – Karaimów.
Powrót do ośrodka, kolacja. Nocleg.
4. Dzień:
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie:
 Augustów
Realizowany poprzez Questing (rodzaj gry polegającej na odkrywaniu
dziedzictwa miejsca - poznawanie atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych
Augustowa przy pomocy zagadek)
Obiad w Augustowie.
 Kanał Augustowski
Przejazd nad kanał. Możliwość kontynuacji Questingu nad kanałem
Augustowskim w miejscowości Mikaszówka.
Kolacja. Dyskoteka. Nocleg.
5. Dzień:
Śniadanie i wykwaterowanie.
Wyjazd w drogę powrotną.
 Muzeum Mleka; Zwiedzający dowiadują się wielu ciekawostek o
mleku, jego roli w historii i współczesnym świecie oraz jaką drogę musi
pokonać mleko od indywidualnego rolnika aż do naszych domów - a
wszystko w formie interaktywnych zadań i aplikacji. Pod koniec
zwiedzania obiad.
 Tykocin; Wielka Synagoga w Tykocinie to barokowa budowla, jedna z
atrakcji turystycznych miasta i okolic. Warty podkreślenia jest fakt, że
to druga co do wielkości synagoga w Polsce, obecnie mieści się w niej
Muzeum Kultury Zydowskiej.
Przyjazd do szkoły w godzinach wieczornych.
Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość
modyfikacji.
Świadczenia zawarte w cenie:
Przejazd autokarem dostosowanym do wielkości grupy
Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami.
Wyżywienie : posiłki zgodnie z programem
Ubezpieczenie NNW.
Opieka pilota wycieczek
Opieka przewodnika w uzgodnionym zakresie
Dodatkowo płatne:
Obiad w Wilnie – w własnym zakresie (ok. 10 euro)

ZAPRASZAMY!!!

