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WILNO – to "najbardziej włoskie miasto na północ od Alp", miasto baroku, który faluje fasadami, rozpływa się w powietrzu i w postaci
romantycznych wieżyczek unosi się ku niebu. Można tu przyjemnie pospacerować wąziutkimi uliczkami Starego Miasta wśród ukwieconych
podwórzy, kościołów i muzeów. Wycieczki, podróże to nie tylko zwiedzanie zabytków, wybierając się z grupą przyjaciół, towarzystwem z
firmy ważne jest też żeby zrelaksować się, zabawić, poznać kulturę i kulinaria kraju do którego jedziemy. Naszą propozycję kierujemy do osób
pragnących połączyć zwiedzanie wspaniałych zabytków Litwy wraz z kosztowaniem przysmaków kuchni litewskiej oraz jej mocnych
trunków. Litwa od wieków słynie z warzonego tu piwa, z miodów pitnych, wina owocowego. A kto by odmówił skosztowania?
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu możliwości poszerzenia tradycyjnych programów zwiedzania Wilna i okolic. Proponujemy różne
opcje, na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie:

WIECZÓR LITEWSKI
Dla wszystkich spragnionych prawdziwej rozrywki, doskonałego nastroju i niezapomnianych wrażeń proponujemy wzięcie udziału
w "Wieczorze litewskim". W trakcie wieczoru zagra muzyka na żywo. Będą Państwo zapraszani do wspólnego śpiewu, tańca i do udziału
w różnych grach i zabawach. Podczas wieczoru w ludowej restauracji litewskiej spróbują Państwo dania litewskie, które goszczą na stołach
już od kilku wieków. Kucharze zademonstrują sposoby przygotowania cepelinów. Będzie także możliwość samemu przygotowania tej
tradycyjnej litewskiej potrawy. Na pewno nie zabraknie tu dobrego humoru oraz nastroju, a wspomnienia tego wieczoru pozostaną da długo.

Karaimska egzotyka - kibiny
Karaimi, którzy zostali sprowadzeni na Litwę za panowania księcia Witolda zachowali do naszych czasów odrębność swych obyczajów
i tradycji. W Trokach oprócz pięknych krajobrazów oraz malowniczego zamku, będziemy mieć okazję skosztować kibinów (tradycyjne
karaimskie danie). Proponujemy Państwu wieczór, w czasie którego smakując rozpływające się ustach małe cudeńka, będziemy podziwiać
piękno Zamku Witoldowego. Oryginalna potrawa karaimska to istne niebo w gębie!

Rejs statkiem po jeziorze z degustacją kibinów
Troki to nie tylko Karaimi i zamek, ale piękne pejzarze jezior, zachwycająca przyroda oraz pałac Tyszkiewiczów na brzegu Galve. Wszystko to możemy
obejrzeć podczas pływania statkiem. Jest to nie tylko chwila wytchnienia i relaksu podczas zwiedzania, ale i niezapomniane wrażenia.
Rejs statkiem można połączyć z degustacją kibinów. Chętni mogą także zamówić sobie dodatkowo kawę lub jakiś napój w czynnej na statku kawiarence.

Wieczór Karaimskiej egzotyki
Goście zapoznają się z tajemnicami przygotowania kibinów. Poznają w jaki sposób wielowiekowe tradycje, przepisy i proces wykonania
czynią z ciasta i nadzienia małe cudeńka o wyjątkowym smaku. Mistrzowie kuchni nie tylko opowiedzą historię, ale pokażą sam proces
przygotowania kibinów. Każdy uczestnik będzie mógł spróbować przygotować swój kibin, który później będzie mógł także i zjeść.

Degustacja litewskich nalewek
Goście zapoznają się z podstawowymi litewskimi nalewkami. Przedstawimy Państwu nalewki 4 gatunków. Na początku podawana jest
nalewka „Trejos devynerios“ (trzy dziewiątki), która wspomaga trawienie, dlatego jest podawana zawsze na początku uczty.
Czekając na danie gorące jest podawana nalewka „Palanga“ ir „Dainava“, a do deseru proponujemy spróbować „Krupniko“, która jak
najbardziej do tego się nadaje.

.

Degustacja litewskiego piwa
Goście zapoznają się z 4 podstawowymi i najbardziej popularnymi gatunkami litewskiego piwa. Jest to wyśmienita atrakcja dla osób
nieobojętnych do piwa oraz okazja zasmakowania litewskiego piwa, jak też zapoznanie się z jego tradycjami. Podczas degustacji będzie
przedstawiany proces i technologia wyrobu piwa.

DEGUSTACJA LITEWSKICH NAPOJÓW
Którz nie zna smaku litewskiego Krupnika (likieru miodowego), 999 (zielonego lub czerwonego) lub powszechnie na Litwie lubianej Starki.
Podczas zwiedzania Kowna zapraszamy na chwilę relaksu w wytwórni nalewek. W czasie tej wycieczki w muzeum uczestnicy zapoznają się
z historią wytwórni, dawnymi procesami tworzenia nalewek. Oprócz tego uczestnicy zwiedzają i współczesną wytwórnię, gdzie eksperci
zapoznają nas z procesem filtracji, miejscem tworzenia likierów oraz nalewek.
Na zakończenie zwiedzania wszyscy są zapraszani na degustację napojów. Można wybrać jeden z trzech proponowynych wariantów
degustacji: 4, 8 lub 10 nalewek i likierów. W czasie degustacji jest opowiadana historia tworzenia tych napojów.
W muzeum wytwórni jest możliwość nabycia wyjątkowych upominków. Jeden z nich jest “Ekstrakt 999”, który jest utworzony według
starych litewskich przepisów i składa się z 27 roślinnych wyciągów. Taki ekstrakt można nabyć na Litwie jedynie w tym muzeum.

LITEWSKI SĘKACZ
Podczas tej wycieczki zapraszamy do małej miejscowości w otoczeniu mnóstwa jezior, gdzie mistrzowie tworzą prawdziwe, o niesamowitym
smaku sękacze. Każdy z uczestników nie tylko się zapozna z historią sękaczy, ale przy ogniu z pieca, pod okiem mistrzów, sam spróbuje
wypiekać sękacz, a potem będzie go smakował przy filiżance pachnącej kawy lub herbaty.
Tu także można nabyć pachnące sękacze i później poczęstować nim wszystkich miłych nam ludzi w Polsce.
Podczas podróży na show wypiekania sękaczy, zwiedzamy najstraszy kościół drewniany na Litwie z poł.18wieku, przy budowie którego
nie urzyto siekiery, Zułów, miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kościół w Powiewiórce, miejsce jego chrztu. W drodze
powrotnej nie możemy ominąć Centrum Europy, który ustanowili francuscy naukowcy w 1989r.

BUNKIER SOWIECKI
Przeniesiemy się w przeszłość i staniemy się na dwie godziny obywatelem państwa totalitarnego. Na uczestników dramatu przeżycia czekają
strażnicy z psami. Po pożegnaniu z rzeczami osobistymi, pieniędzmi, aparatem fotograficznym i komórką, ubrany w szary sowiecki waciak,
na dwie godziny zanurzysz się w życie w republice sowieckiej, życie pełne napięcia i społecznych dziwactw. Będziesz prowadzony
korytarzami żelbetonowego labiryntu na głębokości 5 metrów, obejrzysz dawne programy telewizyjne i sklepy, będziesz przesłuchiwany
w gabinecie KGB, nauczysz się hymnu ZSRR, przyzwyczaisz się do maski gazowej i opanujesz sztukę składania kałasznikowa. Będziesz
tańczyć do ówczesnej muzyki i sam przygotujesz sobie ówczesny, sowiecki obiad. Obóz przeżycia nie powstał po to, by szargać nerwy.
Powstał, by przypominać jak było, by pokazywać młodemu pokoleniu, turystom z zagranicy i nam wszystkim, jak ogromnego kroku dokonała
i jak daleko zaszła w ciągu 20 lat niepodległości Litwa i jej mieszkańcy. Obóz istnieje po to, byśmy mogli uczyć się na błędach przeszłości
i zrozumieć, kim jesteśmy i dlaczego. Po niezwykłych przeżyciach czeka na nas obiad, podawany na autentycznych naczyniach z owych
czasów, popijając winem musującym lub wódką, śpiewając nostalgiczne pieśni radzieckie.
Narty przez cały rok
Przejazd do parku w którym znajduje się całoroczny stok narciarski. Na obszarze o powierzchni 8 hektarów, w otoczeniu sosen, mieści
wszystko, czego szukają najbardziej wybredni znawcy rozrywek, relaksu oraz nowości: nawet w najgorętszy dzień oferujemy śnieg, lód oraz
urzekającą szybkość, pędząc z wysokich gór. W tym samym czasie w jednym miejscu około 1000 gości może cieszyć się wszystkimi
możliwymi atrakcjami zimowymi: jeździć na nartach, sankach, szaleć na deskach snowboardowych, a w chwilach relaksu zażywać masażu
oraz popijać aromatyczną herbatę, wieczorami bawić się w śniegowej restauracji.

