Uniwersytetu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 9
30.08.2017
śr.

Po śniadaniu przejazd na przejazd na Rosse i zwiedzanie cmentarza na którym spoczywa serce
Piłsudskiego. Następnie wyjazd do Trok – zwiedzanie zamku na wyspie, siedziby Wielkiego
Księcia Litewskiego Witolda. Degustacja Kibinów – charakterystycznego dania karaimskiego. Po
zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych
godzinach nocnych. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.

Cena pielgrzymki: 1165 zł + 305 Euro/os. przy min. 40 osobach płatnych
1345 zł + 315 Euro/os przy min. 30 osobach płatnych
Cena obejmuje:











Transport autokarem klasy turystycznej (toaleta, barek, klimatyzacja, dvd),
Opiekę pilota - przewodnika
7 Noclegów w hotelach**/*** - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami,
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z programem
przewodnika w Rosji w Wilnie i Trokach
Ubezpieczenie NNW i KL za granicą,
turystyczny fundusz gwarancyjny
Opłaty drogowe, parkingowe i graniczne,
obowiązkową wizę do Rosji oraz na Białoruś
Podatek VAT

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu i zestawu słuchawkowego tour-guide: ok 60 Euro

Planowany termin: 22.08 - 30.08.2017 r.
Biuro Arka pośredniczy w uzyskaniu wizy na Białoruś oraz do Rosji.
Dokumenty potrzebne do wiz:
 2 zdjęcia (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie
www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycznym - twarz na wprost, kolorowym, na
białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy)

 paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum
2 wolne strony.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do BPT Arka (osobiście, przesyłką kurierską itp.) do
05.06.2017r.
Warunki płatności:
zaliczka - 400 zł/os do dnia 30.05.2017, II wpłata do dnia 30.07.2017, III wpłata kwota Euro w
dniu wyjazdu w autokarze.
Konto do Wpłat : PBS Sanok O/KROSNO 18 8642 1083 2002 8307 0158 0001
Uwaga: W przypadku znacznej zmiany cen walut, ceny paliwa w kraju i za granicą oraz innych znacznych podwyżek
nie przewidzianych w chwili sporządzania kalkulacji, biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wycieczki.

