
  
WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA  

  

WWIILLNNOO  --  KKOOWWNNOO  --  TTRROOKKII  
 Z DWOMA NOCLEGAMI W WILNIE 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd do Kowna. Po południu zwiedzanie z przewodnikiem 

Kowna: Stare Miasto przepięknie położone nad Niemnem, Ratusz zwany „Białym 

Łabędziem”, gotycka katedra św. Piotra i Pawła, Aleja Wolności, ruiny zamku. 

Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przyjazd do Wilna, zakwaterowanie  

w hotelu ***/**** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg. 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu 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. Czas do dyspozycji grupy na Starym Mieście. Wieczorem 

wystawna obiadokolacja w restauracji regionalnej z oprawą muzyczną. Powrót  

do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie z przewodnikiem 

Wilna: cmentarz na Rossie – jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy 

polskich, na którym znajdują się m.in.: grób matki Marszałka Józefa Piłsudskiego  

z jego sercem, groby legionistów oraz „górka literatów” z grobami wybitnych 

polskich poetów i pisarzy. Przejazd do Kościoła św. Piotra i Pawła – perły baroku 

wileńskiego. Na zakończenie pobytu w Wilnie wizyta na Wzgórzu Trzech Krzyży, 

które obok Góry Giedymina, jest najpiękniejszym punktem widokowym w mieście. 

Po południu przejazd do Trok – dawnej stolicy Litwy – uroczego miasteczka, 

położonego w otoczeniu lasów i jezior. Zwiedzanie z przewodnikiem Trok: m.in. 

jego największej atrakcji – wspaniałego gotyckiego zamku z XV wieku położonego na 

wyspie – niegdyś siedziby księcia Witolda. Obiadokolacja w tradycyjnej litewskiej 

karczmie z degustacją lokalnych specjałów. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną 

do Polski. Przejazd nocny przez Litwę i Polskę. 

 

4 dzień 
 

 Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach porannych. 

 

Cena obejmuje:  

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, wc, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi w hotelu ***/**** w Wilnie  

(pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami), 

• 2 śniadania, 3 obiadokolacje – wg programu, 

• ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”, 

• podatek VAT. 
 

Cena nie obejmuje: 

• kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 15 €/os. 

 

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system  

oprowadzania, umożliwiający klientowi wygodny sposób zwiedzania – koszt 25 zł/os. 

 

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

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 725,- 

40 – 44 770,- 

35 – 39 830,- 

30 – 34  910,- 
 

 


