www.it.suwalszczyzna.com.pl

WYCIECZKI – WYJAZDY MOTYWACYJNE – KONFERENCJE

ul. Kościuszki 52, 16-400 Suwałki, tel./fax +48 87 565 50 44, 87 563 04 58
ul. Chłodna 6, 16- 400 Suwałki, tel. +48 87 566 75 25, fax + 48 87 566 75 26 do 27
www.it.suwalszczyzna.com.pl
e-mail: suwalszczyzna@op.pl

700 km

AGENCJA TURYSTYCZNA „SUWALSZCZYZNA” proponuje alternatywne
miejsce na zorganizowanie konferencji firmowej połączonej z imprezą integracyjną
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i zwiedzaniem najciekawszych zakątków Suwalszczyzny i Litwy. Propozycja godna rozważenia ze względu na odmienność kulturową, kuchnię, atrakcje turystyczne, ale również na bliską odległość do Wilna – Europejskiej Stolicy Kultury 2009
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i krótki czas przejazdu grupy.
Nasze doświadczenie, wiedza oraz zamiłowanie do turystyki pozwoliły
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przygotować programy tak, aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani z każdej chwili wspólnej zabawy i wypoczynku.
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Jesteśmy otwarci na Państwa życzenia i sugestie dotyczące miejsca i standardu zakwaterowania.
Cena dla każdej grupy ustalana jest indywidualnie. Propozycje w prezenterze są tylko częścią bogatej i różnorodnej oferty, którą znajdziecie Państwo na
stronie: www.it.suwalszczyzna.com.pl

Wilno - troki (1 dzień)
Dzień 1. Przejazd na Litwę. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Ostra Brama, Kościół Św. Anny, Rynek, Kościół Św. Jana, Kościół Św. Ducha, cmentarz na
Rossie, Kościół Św. Piotra i Pawła, katedra cerkiew Św. Trójcy. Przejazd do
Trok na zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich. Czas wolny na posiłek. Powrót do Polski.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może
ulec zmianie.
Świadczenia: autokar, opieka pilota, usługi przewodnika polskojęzycznego w Wilnie, ubezpieczenie.
Dokumenty! Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty!

KŁAJPEDA - PAŁANGA (1 dzień)
Dzień 1. Przejazd do Kłajpedy. Przeprawa promowa na Mierzeję Kurońską, która wpisana została na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO jako jeden
z najpiękniejszych i unikatowych zakątków w Europie. Wizyta w Muzeum
Morskim oraz Delfinarium z pokazem tresury delfinów. Zwiedzanie Kłajpedy z bardzo małą, ale jakże urokliwą średniowieczną starówką. Przyjazd do
Pałangi na zwiedzanie Parku Botanicznego, Pałacu Tyszkiewiczów,
Muzeum Bursztynu. Na zakończenie pobytu w Pałandze, krótki
odpoczynek na pięknej nadmorskiej promenadzie, którą możemy
wyjść na ponad 600 metrowe molo.
Program wycieczki jest ramowy, kolejnośc zwiedzania poszczególnych obiektów
może ulec zmianie.
Świadczenia: autokar, opieka pilota, usługi przewodnika polskojęzycznego,
ubezpieczenie.
Dokumenty! Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty!
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Wycieczka krajoznawcza
Suwalszczyzna – Litwa (4 dni)
Dzień 1. Przejazd na Suwalszczyznę. Zwiedzanie rozpoczniemy od Wigierskiego Parku Narodowego z Pokamedulskim Zespołem Klasztornym położonym nad jez.
Wigry. Następnie wizyta w Stacji Edukacyjnej Wigry - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku. Przejazd na zwiedzanie Suwalskiego
Parku Krajobrazowego słynącego z pięknych krajobrazów polodowcowych. Zakwaterowanie w hotelu oraz impreza integracyjna z muzyką, nocleg.
Dzień 2. Śniadanie. Wyjazd do Wilna, zwiedzanie z przewodnikiem wileńskim: Ostra Brama, Kościół św. Teresy, Zaułek Bernardyński z Kościołem św. Anny, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Ducha (parafia polska), Cmentarz na Rossie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3. Po śniadaniu cd. zwiedzania Starówki Wileńskiej z przewodnikiem. W południe przejazd do Trok, degustacja kibinów karaimskich, zwiedzanie zamku Książąt Litewskich, przejazd do Wilna, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4. Śniadanie. Przejazd do Druskiennik. Wizyta w największym w tej części
Europy Aquaparku – 3 godzinna zabawa w świecie wody i saun. Czas wolny
na zakup pamiątek, przejazd do Augustowa, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5. Po śniadaniu zaprosimy Państwa na romantyczny
rejs połączony ze śluzowaniem do Przewięzi, gdzie zobaczymy Sanktuarium w Studzienicznej, obiad, wyjazd w drogę powrotną.
Świadczenia: 4 noclegi w hotelach
/, autokar kl. lux, wyżywienie
zgodnie z programem, w tym impreza integracyjna z muzyką, opieka licencjonowanego pilota,
przewodnik po Suwalszczyźnie i Wilnie, ubezpieczenie NNW + KL.

KONFERENCJA Z WYPRAWĄ NA DORSZE
Kłajpeda - Pałanga (4 dni)
Dzień 1. Przyjazd na Litwę, zakwaterowanie w hotelu w Kłajpedzie. Uroczysta kolacja
w regionalnej karczmie „HBH JUOZO” z muzyką na żywo. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 2. Śniadanie. Konferencja firmowa. Obiad. Następnie spotkanie
z przewodnikiem i zwiedzanie m.in. Muzeum Morskiego (można tam zobaczyć faunę i florę nie tylko Bałtyku, lecz także wód
śródlądowych Litwy, mórz południowych i oceanu światowego,
ciekawą kolekcję morskich muszli i korali m.in.: z Karaibów i Samoa). Największą atrakcją jest Delfinarium, w którym odbywają
się pokazy tresury delfinów czarnomorskich. Przejazd z przewodnikiem do Pałangi, zwiedzanie m.in.: Parku Botanicznego z Pałacem
Tyszkiewiczów i Muzeum Bursztynu. Kolacja i nocleg.
Dzień 3. Po wczesnym śniadaniu wypłynięcie kutrem na połów dorszy (trwa 8 godzin),
powrót do Kłajpedy. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4. Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. W godzinach wieczornych
rozwiązanie wycieczki.
Świadczenia: 3 noclegi w pensjonacie w Kłajpedzie, transport komfortowym autokarem (wc, klimatyzacja, video, barek), wyżywienie zgodnie z programem, w tym uroczysta
kolacja z bogatym menu przy muzyce na żywo, kuter, opieka licencjonowanego pilota, usługi
polskojęzycznego przewodnika (Pałanga), ubezpieczenie NNW + KL.

Wilno - Troki - Druskienniki – 4 dni
Dzień 1. Przyjazd na Litwę, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2. Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, zespołu architektonicznego Starego Miasta: Katedra p.w. św. Stanisława i Władysława z Kaplicą
Królewską, Kościół św. Teresy z Kaplicą Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
Zobaczymy również Muzeum A. Mickiewicza, Zaułek Bernardyński z pięknym Kościołem św. Anny, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz
na Rossie. Wyjazd do Trok nad jeziorem Galve, gdzie ulicą Karaimów przejdziemy do Zamku Wielkich Książąt Litewskich. Zwiedzanie zakończymy
degustacją potraw kuchni karaimskiej. Obiadokolacja połączona z imprezą
integracyjną przy muzyce. Nocleg.
Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do Druskiennik. Zakwaterowanie w hotelu w Druskiennikach. Zabawa w największym Aqua Parku w Europie wschodniej. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 4. Po śniadaniu wyjazd i powrót do Polski.
Świadczenia: 3 noclegi w hotelach /, transport komfortowym autokarem, wyżywienie zgodnie z programem, w tym wieczór z muzyką i kibiny
w Trokach, opieka licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznego przewodnika (Wilno, Troki), ubezpieczenie NNW + KL.

WILNO - TROKI- KOWNO – 3 dni
Dzień 1. Przejazd do Wilna. Zwiedzanie z przewodnikiem Starówki Wileńskiej:
Ostra Brama z Kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, Klasztor Bazylianów z celą Konrada, barokowy Zespół Uniwersytetu Wileńskiego,
Cerkiew św. Ducha, Plac Ratuszowy, Plac Katedralny, Katedra św. Stanisława z grobami królewskimi. Obiadokolacja i nocleg w Wilnie.
Dzień 2. Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem m.in.: Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rossie, Kościół św. Anny, Kościół Bernardynów, pomnik i muzeum Adama Mickiewicza, Wzgórze
Trzech Krzyży, Kościół św. Ducha, wieża telewizyjna (wys. 165 m).
Czas wolny, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do Trok - zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich nad jeziorem Galve. Przejazd do Kowna , zwiedzanie miasta
z przewodnikiem m.in.: Starego Miasta, ruin zamku kowieńskiego,
ratusza, Katedry św. Piotra i Pawła, Muzeum Diabłów, Domu Perkuna. Wyjazd do Polski, w godzinach nocnych rozwiązanie wycieczki.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów
może ulec zmianie.
Świadczenia: transport autokarem (wc, klimatyzacja, video, barek) wyżywienie zgodnie z programem, 2 noclegi w hotelu  (pokoje 2 osobowe
z łazienką) zgodnie z programem, opiekę pilota, usługi polskojęzycznych przewodników (Wilno, Troki, Kowno). Ubezpieczenie NNW i KL.
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