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WILNO – KOWNO - TROKI

RAMOWY PROGRAM:

Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach wieczornych. Nocny przejazd w stronę Wilna.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do  WILNA -  zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, Plac katedralny z klasycystyczną Katedrą, Zaułek Gotycki -
kościół  św.  Anny,  Kościół  Bernardyński,  kościół  św.  Michała,  pomnik  i  muzeum  Adama
Mickiewicza, cerkiew Piatnickaja i św. Mikołaja, Plac Ratuszowy, ratusz, kościół św. Kazimierza.
Po zwiedzaniu obiadokolacja w restauracji, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, kontynuacja zwiedzania WILNA z przewodnikiem: Wzgórze Trzech Krzyży z
piękną panoramą Wilna, kościół św. Piotra i Pawła zwany też „Białym kościołem”, cmentarz na
Rossie, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków, Uniwersytet Wileński, Alumnat papieski, getto
wileńskie, kościół św. Ducha, ulica Trocka, najstarszy kościół – Franciszkanów, kościół Kalwiński,
ulica Niemiecka, kościół protestancki, Brama Bazyliańska, klasztor i cerkiew św. Ducha, kościół
św. Teresy. Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolacja. Powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, przejazd do KOWNA – niegdyś stolicy Litwy, dzisiaj nowoczesnego i dość
bogatego miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od starówki kowieńskiej, przepięknie położonej nad
Niemnem,  bogatej  w  wiele  wspaniałych  świątyń.  Spacer  wśród  gotyckich  i  renesansowych
kamieniczek.  Zobaczymy ratusz  zwany ,,Białym Łabędziem”  i  Dom Perkuna,  symbol  Kowna.
Spacerując po mieście nie można pominąć zamku. Jego resztki świadczą o długiej i burzliwej
historii miasta. Po zwiedzaniu obiadokolacja i powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do TROK, malowniczo położonego nad
kilkoma jeziorkami miasteczka z pięknym zamkiem na wyspie. Zwiedzanie zamku i muzeum na
zamku trockim. Godzinny rejs statkiem  po jeziorach trockich dookoła zamku na wyspie, blisko
Pałacu Tyszkiewiczów. Podczas rejsu poczęstunek kibinami – tradycyjnymi litewskimi pierogami.
W  godzinach  popołudniowych  wyjazd  w   drogę  powrotną  do  Polski.   Przyjazd  w  późnych
godzinach nocnych i zakończenie wycieczki.

Cena od 900 zł/os.
(przy grupie 45 uczestników )

Cena zawiera:
 transport przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video/dvd, wc), 
 zakwaterowanie  3 noclegi w hotelu*** w Wilnie, pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami 
 wyżywienie 3 śniadania w formie bufetu, 3 obiadokolacje, kibiny w Trokach
 ubezpieczenie KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych) 15 000 euro,

NNW (następstwa  nieszczęśliwych wypadków)  15  000  zł,  oraz  bagaż  1000  zł  Signal
Iduna polska S.A za granicą

 opiekę pilota na całej trasie wycieczki
 opiekę przewodnika lokalnego (Troki, Wilno, Kowno) 
 zestawy słuchawkowe audio guide dla każdego uczestnika
 bilety wstępu: Muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra i Pawła,

Zamek Trocki, rejs po jeziorach w Trokach z degustacją kibinów, ratusz w Kownie

Zapraszamy na nasz portal turystyczny
www.wypoczywaj.com.pl
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