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MAZURY I WILNO 
ZAMEK W LIDZBARKU WARMIŃSKIM – SANKTUARIUM ŚWIĘTA LIPKA – 

WILCZY SZANIEC – WILNO – REJS KANAŁEM AUGUSTOWSKIM – 

STUDZIENICZNA – ZESPÓŁ KLASZTORNY W WIGRACH 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Augustowa ze zwiedzaniem  

na trasie: Lidzbarka Warmińskiego – jednego z najlepiej zachowanych gotyckich 

zamków średniowiecznych w Polsce, często nazywanego „Wawelem Północy”; 

Świętej Lipki – jednego z najważniejszych i najpiękniejszych polskich 

sanktuariów maryjnych oraz Gierłoży – głównej kwatery Adolfa Hitlera 

nazywanej Wilczym Szańcem. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem 

zakwaterowanie i nocleg w okolicach Augustowa (pokoje 2-5 osobowe  

z łazienkami). 

 

2 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Wilna. Cały dzień zwiedzanie  

z przewodnikiem Wilna: Stare Miasto, które od 1994 roku wpisana jest na listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Ostra Brama z kaplicą  

i cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Cerkiew Św. Ducha – jedna 

z najpiękniejszych cerkwi w Wilnie, monumentalny ratusz, Uniwersytet 

Wileński im. Stefana Batorego, Muzeum Adama Mickiewicza, gotycki kościół 

św. Anny, którego architektura zachwyciła Napoleona Bonaparte, Katedra  

św. Stanisława z grobami książąt litewskich i królów Polski m.in.: Aleksandra 

Jagiellończyka oraz Barbary Radziwiłłówny. Zakończenie zwiedzania na 

wzgórzu założyciela miasta Wielkiego Księcia Giedymina, skąd rozciąga się 

wspaniała panorama na Starówkę. Obiadokolacja w restauracji. Późno 

wieczorem powrót na nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie rejs statkiem Kanałem 

Augustowskim. To unikatowy zabytek w skali europejskiej. Stanowi wzór 

symbiozy obiektu technicznego z naturą. Nasz rejs „szlakiem papieskim” wiedzie 

z Portu w Augustowie poprzez śluzę w Przewięzi do pięknie położonego na 

półwyspie sanktuarium w Studzienicznej. Następnie przejazd nad Jezioro 

Wigry. Zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Klasztornego. W tym miejscu 

przez 130 lat żyli Kameduli. Obecnie jest tu doskonale zrekonstruowany obiekt 

klasztorny z pięknym barokowym kościołem, a z wieży zegarowej rozpościera się 

wspaniały widok na jezioro Wigry i całą okolicę. Po południu wyjazd w drogę 

powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek płatny we własnym 

zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu  

w cenie 30 zł/os. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie,  

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi ze śniadaniami,  

• 2 obiadokolacje w restauracjach, 

• ubezpieczenie. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 85 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 525,- 

36 – 40 570,- 

31 – 35 630,- 
cena obowiązuje do 31.03.2022 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Lidzbark Warmiński – zamek ……….……………………………………….…………...…….. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Święta Lipka – sanktuarium ……………………………………………………...…….……….. bezpłatnie 

• Gierłoż – Wilczy Szaniec .…..……………………………………………………...…………….. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Wilno – Muzeum Adama Mickiewicza ……………………...…………………………………. cena:  ok. 1,00 € – tj. ok. 4,70 zł/os.  

• Wilno – Uniwersytet ……………………………………………………………...……………… cena:  ok. 1,50 € – tj. ok. 7,00 zł/os. 

• Rejs Kanałem Augustowskim ……………….….……………………………………...……….. cena:  ok. 35 zł/os. 

• Studzieniczna – sanktuarium ……………………………………………………….…………... bezpłatnie 

• Wigry – klasztor …………………………………………...…………………………….……….. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Wigierski Park Narodowy ………………………………………………...………….…………. cena:  ok. 3 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Mamerki - Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych oraz replika Bursztynowej Komnaty ... cena:  ok. 12 zł/os. 

• Pieniężno – Muzeum Misyjno-Etnograficzne …………………………………………………. cena:  ok. 5 zł/os.    REMONT 

• Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Maryjne …………………………………………………... cena:  ok. 3 zł/os. 

• Reszel – zamek i fortyfikacje …………………………………………………………………….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Gierłoż – Mazurolandia ………………………………………………………………………….. cena:  od 16 zł/os.  

• Czarna Hańcza – spływ kajakowy pod nadzorem ratownika ……………………………….. cena:  ok. 55 zł/os. 

• Stańczyki – Akwedukt …………………………………………………………………………… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie……………….….…………………………….……….. cena:  ok. 8 zł/os. 

• Galindia – historycznej krainie plemienia Galindów ….………….………………………...... cena:  ok. 18 zł/os. 

• Olsztyn – planetarium ……………..…….………………………………………………………. cena:  ok. 11 zł/os. 

• Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur……………………………………………...……..……….cena:  ok. 11 zł/os. 

• Druskienniki – Park Wodny – 2 godziny ………..……………………………………………... cena:  ok. 10 € – tj. ok. 47 zł/os.  

• Druskienniki – Kolej gondolowa + wejście do Snow Arena …………………………..……... cena:  ok. 6 € – tj. ok. 28 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


