TWOJE BIURO PODRÓŻY

JAWA TOUR
„ŚCIANA WSCHODNIA”
Symbol imprezy: KSW/S
I dzień: 19.06.2021r. (sobota)
wyjazd z Krapkowic o godzinie 4.00
przejazd do Białegostoku i zwiedzanie: Pałac Branickich, Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, Katedra Wniebowzięcia NMP i in.
czas wolny
po południu przejazd do Białowieskiego Parku Narodowego, zwiedzanie wraz z uprawnionym przewodnikiem, możliwość obserwacji żubrów
toast żubrówką
obiadokolacja, nocleg
II dzień: 20.06.2021r. (niedziela)
- śniadanie
- przejazd na Świętą Górę Grabarka – miejsca kultu religii prawosławnej. Zwiedzanie Góry Krzyży i
Klasztoru oraz Cerkwi p/w św. Marty i Marii
- przejazd do Mielnika, spacer wzdłuż ruin Zamku
- krótki postój w Siemiatyczach
- po południu przejazd do Drohiczyna, zwiedzanie Kościoła Wniebowzięcia NMP, Kościoła
Katedralnego Świętej Trójcy i in. Czas na udział we Mszy św.
- obiadokolacja regionalna z daniami kuchni wschodniej i muzyką
III dzień: 21.06.2021r. (poniedziałek)
- śniadanie
- przejazd do Kozłówki i zwiedzanie Zespołu Pałacowo – Parkowego Zamojskich oraz Galerii Sztuki
Socrealizmu
- ok. południa przejazd do Lublina i zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Brama Krakowska, Rynek,
Wieża Trynitarska, Zamek i in.
- czas wolny, obiadokolacja, nocleg
IV dzień: 22.06.2021r. (wtorek)
- śniadanie
- przejazd do Zamościa i zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem: Rynek Wielki z Ratuszem,
Kamienice, Brama Lwowska, Dzielnica Żydowska i in.
- czas wolny
- po południu przejazd do Krasnobrodu (Roztocze) krótkie zwiedzanie miasteczka i Rezerwatu
Przyrody „Święty Roch”
- obiadokolacja, nocleg
V dzień: 23.06.2021r. (środa)
- śniadanie
- przejazd do Leżajska i zwiedzanie Bazyliki NMP ze słynnymi organami. Możliwość zwiedzenia
Browaru „Leżajsk”
- przejazd do Łańcuta i zwiedzanie Pałacu Zamojskich
- obiadokolacja, nocleg
VI dzień: 24.06.2021r. (czwartek)
- śniadanie
- przejazd do Kalwarii Pacławskiej, pobyt w Sanktuarium NMP
- przejazd do Soliny, rejs stateczkiem po Jeziorze Solińskim
- przejazd Małą Pętlą Bieszczadzką, podziwianie widoków na Połoniny, krótkie postoje przy
licznych cerkiewkach
- obiadokolacja pożegnalna, nocleg
VII dzień: 25.06.2021r. (piątek)
- śniadanie
- przejazd do Sanoka, zwiedzanie miasta lub Muzeum Budownictwa Ludowego (słynny skansen), czas
wolny na posiłek.
LUB
- przejazd do Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju, czas wolny na posiłek i na degustację wód
mineralnych, spacery po uzdrowisku
- wyjazd w drogę powrotną
- przyjazd do Krapkowic późnym wieczorem

-

Świadczenia:
przejazd luksusowym autokarem turystycznym
opieka kompetentnego pilota – przewodnika z biura oraz lokalnych przewodników wg programu
zestawy słuchawkowe dla wszystkich uczestników wycieczki
sześć noclegów w hotelach **/***, pokoje 2, ew. na życzenie 3 osobowe z łazienkami
sześć śniadań, sześć obiadokolacji w tym jedna regionalna
bilety wstępu do: BPN, rejs po Solinie, jeden obiekt w Zamościu i do Pałaców w Lublinie, Kozłówce i Łańcucie
ubezpieczenie NNW
Cena: 1.600 zł/os.

UWAGA! Turyści poruszający się po obszarze RP, nie są zobowiązani do okazywania i posiadania testu na COVID-19. Są natomiast zobowiązani do
przestrzegania zaleceń dotyczących zakwaterowania w hotelach, za co odpowiedzialne są już same obiekty hotelarskie i gastronomiczne.

