Odwiedzający LITWĘ są mile zaskoczeni i zdziwieni pięknem krajobrazu tego
kraju, licznymi, pieczołowicie odrestaurowanymi zabytkami historii, które
niewątpliwie stanowią główny cel podróży i odwiedzin rzeszy turystów.
DRUSKIENNIKI - największe na Litwie całoroczne uzdrowisko, położone jest na skraju Puszczy
Augustowskiej i Dzukijskiego Parku Narodowego na prawym brzegu rzeki Niemen. Dla Polaków jest
atrakcyjnym i dobrze przez nich znanym uzdrowiskiem, usytuowanym przy samej polsko-litewskiej
granicy -tylko 46 km od granicy z Polską (przejście graniczne w Ogrodnikach, przejazd z dowodem
osobistym).

HOTEL AQUA
Oferuje noclegi w 91 komfortowych pokojach (dwa z nich to luksusowe apartamenty, 5 pokoi klasy LUX, 7
pokoi jednoosobowych i 77 dwuosobowych). Goście udający się do Aquaparku lub kompleksu saun i łaźni East
Island, mogą korzystać z hotelowych ręczników i szlafroków.
Do dyspozycji gości na terenie kompleksu:








Aquapark i zespół łaźni Alita
Restauracja i sala bankietowa
Centrum SPA AquaRojus
Centrum SPA East Island - oferuje m.in. masaże tradycyjne i wschodnie, maseczki wg receptur
starożytnego wschodu, zabiegi nietradycyjne: egzotyczna wanna z rybkami Kangalo
Kręgle (4 tory, bar, bilard)
Klub nocny Amber
Sklepiki i kawiarnie

AQUAPARK
Strefa rozrywek wodnych C - to obszar 9000 m², na którym znajduje się wieża zjeżdżalni oraz strefa basenów
z olbrzymią kopułą. Wieża zjeżdżalni składa się z 6 różnych - otwartych i zamkniętych - zjeżdżalni, a ajdłuższa
z nich ma 212 metrów! Na strefę basenów składają się: basen z falami morskimi, wartka rzeka, duży basen parku
wodnego ze skałkami, kilkupiętrowymi wannami jacuzzi, kaskadami wodnymi i strumieniami masażowymi.
Przez ogromne okna tej strefy można rozkoszować się malowniczą panoramą - leżącego jakby w zasięgu ręki
brzegu Niemna. W strefie rozrywek wodnych znajdą też Państwo dwie łaźnie (parową OAZĖ oraz suchą
KARAKUM). Dla najmłodszych gości przeznaczony jest basen dla dzieci z kompleksem atrakcji „Marsas“. W
innej strefie dziecięcej – „Wesołym statku kosmicznym sieci Marmarasa“ – za dodatkową opłatą rodzice mogą
pozostawić swoje pociechy pod opieką doświadczonych pracowników.
Strefa Łaźni Alita B - strefa składa się z 18 łaźni urządzonych zgodnie z tradycjami różnych krajów świata.
Znajdą tam Państwo rzymskie i tureckie łaźnie, sauny, arabski Hamam, a także pokój lodowy. Dostęp do tej
strefy mają tylko osoby dorosłe.

PROGRAM POBYTU W DRUSKIENNIKACH:
DZIEŃ I
 wyjazd na trasę , obiad w Sejnach,
 przyjazd do HOTELU, zakwaterowanie , czas na odpoczynek i relaks na basenie,
 zajęcia programowe organizatora wyjazdu – konferencja
 regionalna kolacja z degustacją przysmaków litewskich przy muzyce w RESTAURACJI
w DRUSKIENNIKACH
 nocleg w hotelu

DZIEŃ II
 śniadanie (bufet szwedzki)
 godz.8:00 – wyjazd do WILNA – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, godz.14:00 – obiad
(wyjazd odbędzie się przy grupie minimum 30 osób),
 przewidywany powrót z WILNA ok.godz..17:00,
 wieczorne zajęcia programowe organizatora – konferencja ,
 wypoczynek i relaks na basenach w hotelu,
 kolacja w hotelu
DZIEŃ III
 śniadanie (bufet szwedzki),
 wypoczynek na basenie,
 wyjazd grupy.
Cena obejmuje:
 1 obiad na trasie w SEJNACH
 2 noclegi w pokojach 2- osobowych, wyżywienie zgodnie z programem,
 opieka pilota/ przedstawiciela biura,
 1 uroczysta kolacja w restauracji w Druskiennikach
 ubezpieczenie NNW i KL
UWAGA!!!

DOPŁATA DO POKOJU 1-osobowego – ok. 300 zł

