Kielce 5 lutego 2017 r.

ZAPROSZENIE
Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
mam przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów
na wycieczkę na Litwę i Łotwę:
Wilno - Troki – Ryga w dniach 31 maja – 4 czerwca 2017 roku
Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane są w Biurze ORA w Kielcach
ul. św. Leonarda 1/30 w terminie do dnia 10 marca 2017 r.
Wycieczka zostanie zorganizowana przy udziale Agencji TurystycznoUsługowej Gold Tour w Kielcach. O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje
kolejność zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty zaliczki
w kwocie 500 zł. na rachunek bankowy biura Gold Tour: BGŻ BNP PARIBAS 56
16 0012 7318 4211 4180 00 0001.

Ramowy program wycieczki

31 maj – środa: wyjazd z Kielc o godz. 6.oo, (możliwość dołączenia do grupy
na trasie przejazdu autokaru) po drodze obiad k. Łomży.
Ok. godz. 19.3o (czasu miejscowego,+1 GMT) przyjazd do Wilna,
obiadokolacja w hotelu, możliwość spaceru po mieście, nocleg.
1 czerwiec – czwartek: po śniadaniu zwiedzanie WILNA: kościół św. Piotra
i Pawła na Antokolu, Cmentarz Na Rossie, katedra, Pałac Prezydenta,
Uniwersytet St. Batorego, kościół św. Ducha, kościół św. Kazimierza, cerkiew
Św. Ducha, Ostra Brama, kościół św. Anny i klasztor bernardynów, pomnik i

Muzeum Mickiewicza, czas wolny. Obiadokolacja w regionalnej restauracji,
nocleg.
2 czerwiec – piątek: po śniadaniu przejazd do TROK – miasta na wodzie,
gdzie zobaczymy Zamek na wyspie, kenesa (świątynia) i domy karaimów;
czas wolny na bazarze regionalnym, możliwość degustacji karaimskich
kibinów. Następnie przejazd do RYGI, obiadokolacja i nocleg.
3 czerwiec – sobota: po śniadaniu zwiedzanie RYGI: katedra (Doma Baznica)
– największy kościół w krajach nadbałtyckich, secesyjne kamieniczki „Trzej
Bracia”, Dom Bractwa Czarnogłowych, Pomnik Wolności, zamek, kościół św.
Jakuba. Przejazd do Kowna, obiadokolacja, nocleg.
4 czerwiec – niedziela: po śniadaniu zwiedzanie KOWNA: Zamek Witolda,
Ratusz, katedra, Muzeum Diabłów, czas wolny. Ok. 12.oo wyjazd powrotny.
Po drodze obiad k. Augustowa. Przyjazd do Kielc ok. godz. 23.30.
Organizator zastrzega możliwość zmiany niektórych punktów programu oraz
kolejności zwiedzanych obiektów.
Cena wycieczki wynosi 1200 zł/os. i obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX,
4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 2 obiady tranzytowe, pilota na trasie,
miejscowych przewodników, ubezpieczenie NNW i KL. Na bilety wstępu należy
przygotować ok. 35 EUR.
Mam nadzieję, że ta propozycja wyjazdu na Litwę i Łotwę spotka się z życzliwym
zainteresowaniem ze strony Państwa i wspólnym udziałem w tej podróży.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
adw. Jerzy Zięba,
Dziekan ORA w Kielcach

