BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.
41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01
tel/fax 32 2 – 480 – 180
e-mail: bpatut@wp.pl
www.atut.turystyka.pl

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
SENTYMENTALNA LITWA
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Wilno – Rumszyszki – Kowno – Troki – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 18.07 – 23.07.2020

Cena: 1250 zł

Dzień wyjazdu

PROGRAM WYJAZDU
1 dzień
Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 4.40 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd
18.07.2020 z miejsca zbiórki o godzinie 5.00. Przejazd w kierunku Litwy. Przyjazd do miejsca
sobota
zakwaterowania w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie WILNA z przewodnikiem (m. in.: katedra św. Stanisława,
19.07.2020 baszta Giedymina, Park Zamkowy, kościół św. Anny, pomnik i muzeum Adama Mickiewicza,
niedziela
Uniwersytet Wileński, kościoły św. Jana, św. Ducha oraz św. Katarzyny, Ratusz). Powrót
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Śniadanie i dalszy ciąg zwiedzania stolicy LITWY (m. in.: kościół św. Kazimierza, cerkwie Ducha
20.07.2020 Świętego oraz Trójcy Świętej, Ostra Brama, Góra Trzech Krzyży, Synagoga Chóralna, cmentarz
poniedziałek na Rossie, kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu, wieża telewizyjna). Powrót do miejsca
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
4 dzień
Śniadanie i wyjazd na całodzienną wycieczkę po Litwie. Na trasie:
21.07.2020 KOWNO – zwiedzanie pięknie położonej nad Niemnem i Wilią, międzywojennej stolicy Litwy
wtorek
(m. in.: ruiny zamku z XIV wieku, gotycka bazylika archikatedralna śś. Piotra
i Pawła, ratusz zwany „Białym Łabędziem”, charakterystyczna, gotycka kamienica
kupiecka znana jako Dom Perkuna)
RUMSZYSZKI – niewielka wioska położona nad Zalewem Kowieńskim (zwanym także Morzem
Kowieńskim), na terenie której utworzono największy na Litwie i jeden
z największych w Europie skansenów budownictwa ludowego. Na blisko 150
hektarach zgromadzono około 150 tradycyjnych domów i budynków
pochodzących z XVIII-XX wieku, reprezentujących różne etnograficzne regiony
Litwy (Żmudź, Auksztotę, Suwalszczyznę i Wileńszczyznę)
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do jednego z najznamienitszych miast Litwy – TROK.
22.07.2020 Zwiedzanie najważniejszego zabytku miejscowości, czyli zamku Książąt Litewskich położonego
środa
na wyspie zamkowej na Jeziorze Galve. Spacer po dawnej stolicy Wielkiego Księstwa
Litewskiego (m. in.: kościół farny Nawiedzenia NMP oraz kenesa karaibska). Wyjazd do Polski
w godzinach poźnopopołudniowych.
6 dzień
Nocny przejazd do Polski.
23.07.2020 Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach porannych.
czwartek
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.
Cena imprezy obejmuje:
- przejazd autokarem
- opłaty parkingowe, drogowe oraz za przejazdy autostradami na terenie Polski i Litwy
- 4 noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego pilota
- opiekę licencjonowanego przewodnika na terenie Wilna, Kowna oraz w Trokach
- ubezpieczenie NNW i OKL
- podatek VAT (23%)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu w wysokości 100 euro
oraz 50 złotych.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 18.04.2020 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

