
WIZYTA W LITEWSKICH LGD (3 dni)

1 DZIEŃ
8.00 wyjazd z miejsca zbiórki - Sokółka. Prowiant na drogę
12.00-16.00 WIZYTA w litewskim LGD Druskienniki (w języku litewskim - obsługa tłumacza) 

Pierwsza część programu dotyczy prezentacji projektów realizowanych przez LGD Druskienniki.
Druga część to wizyta we wsi Sraczuny, gdzie na Państwo będzie czekać rodzina, tytułowana jako 
najlepsi pszczelarze 2015 roku. Rodzina tworzy miód w szczególnym miejscu obok rezerwatu żółwi  
balińskich. Możliwość obserwacji życia pszczół przez prawdziwy szklany ul, a także zapoznanie się z  
rodzajami roślin miodonośnych i o korzyści miodu dla ludzi. Możemy zapewnić, że będzie bardzo 
słodko, ponieważ Państwo spróbuje wiele rodzai miodu i zleje świecę z naturalnego wosku (bilet)

17.30 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ
8.00 śniadanie
11.00-15.00 WIZYTA w litewskim LGD regionu Alytus (w języku polskim) - zapoznanie grupy z działalnością 

jednostki oraz realizowanych przez nich projektów. Wymiana poglądów i doświadczeń (bilet)
Punia - 20 km od Alytusa, zobaczymy projekty LGD
Raižiai - 20 km od Punia, Tatarski dom z projektu LGD
Alovė - 20 km od Raižiai, Dworek z wystawą eksponatami rodowymi i inne
Kančėnai- 20 km od Alovė, LGD projekt wytwarzania, wyciskania soku 
czas na zakupy w litewskim supermarkecie

18.00 Obiadokolacja, nocleg

3 DZIEŃ
7.00 śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie
9.00-10.00 PARK GRUTAS (bilet) - Ekspozycja parku Grūtas ujawnia negatywną treść ideologii sowieckiej, jej  

wpływ na system wartości. Celem ekspozycji jest ukazanie dla mieszkańców Litwy, gości kraju, jak też 
przyszłych pokoleń obnażonej sowieckiej ideologii, przez wiele dziesięcioleci uciskającej i gnębiącej  
ducha naszego narodu.

10.30-12.30 AQUAPARK DRUSKIENNIKI (bilet dwugodzinny, strefa atrakcji wodnych B+C) (bilet)
Strefa rozrywek B+C wodnych to obszar 9000 m², na którym znajduje się wieża zjeżdżalni oraz 
strefa  basenów  z  olbrzymią  kopułą.  Wieża  zjeżdżalni  składa  się  z  6  różnorodnych  -  otwartych  i 
zamkniętych - zjeżdżalni. Najdłuższa z nich ma 212 metrów! Na strefę basenów składają się: basen z 
falami  morskimi,  wartka  rzeka,  duży  basen  parku  wodnego  ze skałami,  kilkupiętrowymi  wannami 
jacuzzi,  kaskadami  wodnymi,  strumieniami  masażowymi.  W  strefie  rozrywek  wodnych  znajdą  też 
Państwo dwie łaźnie (parową OAZE oraz suchą KARAKUM). 20 osób

10.30-12.00 Przejazd gondolą ze stacji kolei linowej (bilet)-(obok Druskiennickiego parku wodnego) na drugą 
stronę Niemna (obok raju atrakcji zimowych „Snow Arena”) „przeprawią” Państwa w ciągu 7,5 minut, 
na wysokości 45 metrów. Podczas podróży przez przezroczyste okna gondoli zobaczą Państwo: 
niezwykłe lasy uzdrowiska Druskienniki, zakola rzeki Niemen i wspaniałą panoramę miasta. 20 osób
obiad w drodze powrotnej

18.30 przyjazd na miejsce zbiórki

Termin:  15 - 17 listopada 2018

Cena całkowita: 24 500 zł przy grupie min. 40 uczestników
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Obiekt noclegowy: Hotel De Lita***  http://delita.lt/en/ 

Cena zawiera:
- zakwaterowanie: 2 x nocleg w Druskiennikach, pokoje 2,3 os. hotel ***
- wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x obiad w drodze powrotnej, 2 x prowiant(pierwszego i ostatniego dnia 
wycieczki)
- transport: autokar klasy turystycznej
- opłaty parkingowe i drogowe
- usługi licencjonowanego pilota
- ubezpieczenie NNW, KL
- podatek VAT
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, w tym aquapark, oznaczone jako (bilet)
- wizyty studyjnych w litewskich LGD
- koszt tłumacza polsko-litewskiego pierwszego dnia
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