Kaziuki w Wilnie i Druskiennikach
TERMIN: 07.03 - 08.03.2020

„Na świętego Kazimierza zima do morza zmierza”

Kaziuk to stara ponad 400-letnia tradycja jarmarków odpustowych w Wilnie z okazji dnia
patrona Litwy św. Kazimierza, który przypada na 4 marca (w tym dniu młody, niespełna 26
letni Królewicz dokonał swojego żywota i został pochowany w katedrze
wileńskiej).Kaziukowe tradycje podtrzymywane w wielu miastach na Wileńszczyźnie i w
Polsce.Na straganach prezentowany jest dorobek twórczości ludowej; można obejrzeć
występy zespołów ludowych. A przede wszystkim, co jest dużą atrakcją – można kupić
wspaniałe palmy wielkanocne oraz posmakować tradycyjne potrawy litewskie.

DZIEŃ I: WARSZAWA - WILNOgodz. 5.45 spotkanie uczestników na Placu Bankowym w Warszawie;
godz. 6.00 odjazd na trasę Warszawa – Wilno.Przyjazd do Wilna; spotkanie z przewodnikiem miejscowym
oraz krótki spacer po wileńskiej Starówce śladami wybitnych Polaków z pokazaniem m.in. Ostrej Bramy,
klasztoru Bazylianów, Placu Ratuszowego, Katedry Wileńskiej z Kaplicą Królewską. Udział w święcie
KAZIUKOWYM: jarmark z wieloma straganami i występami zespołów ludowych.Przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie. Dla chętnych obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II: WILNO - DRUSKIENNIKI – WARSZAWAŚniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu i
wyjazd na trasę:WILNO – uzupełniające zwiedzanie. Spojrzenie na Kaziukowe atrakcje.DRUSKIENNIKI
– spacer z przewodnikiem miejscowym z pokazaniem m.in. pięknego parku uzdrowiskowego z
historycznymi i nowymi sanatoriami, miejsc związanych z Mikołajem Konstantym Ciurlonisem i Józefem
Piłsudskim. Jarmark KAZIUKOWY.Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00 – 21.30 – Plac
Bankowy.

CENA: 425 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelu – pokoje 2- 3- osobowe
z łazienkami,; wyżywienie: 1 śniadanie; obsługę pilota na całej trasie i przewodników miejscowych;
ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: obiadokolacja w dniu 7.03.2020 – 6 EUR; możliwość skorzystania z aquaparku
w Druskiennikach - odpłatność za 2 godzinne ”Atrakcje wodne”: dorośli 11 EUR, uczniowie 9EUR, seniorzy
6 EUR; za łaźnie dopłata 3-4 EUR.

