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WILEŃSKIE ZAUŁKI - 3 dni
13 – 15.08.2022
Podróż do Wilna zmusza do refleksji. Bogactwo kulturowe Wilna to dorobek ponad 600-letniej historii
wieloetnicznej ludności tego miasta. Dla nas, Polaków, to „miłe miasto – miasto z duszą” ma szczególne
znaczenie. Wiele miejsc takich jak: Ostra Brama, cmentarz na Rossie, miejsca związane z Adamem
Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, polskimi nazwami placów i ulic – bez względu na okoliczności historii
pozostaną w naszym sercu i pamięci. Dzisiejsze Wilno to miasto 580-tysięczne, stolica niepodległej Litwy.
Jego serce stanowi piękna Starówka, jedna z większych w Europie. Historię Litwy tworzą także Kowno i
Troki - stolice Litwy w różnych okresach jej dziejów.

DZIEŃ I

WARSZAWA – WILNO

godz. 7.00 spotkanie uczestników Pl, Bankowy róg Elektoralnej w Warszawie. Godz.
7.15 – wyjazd na trasę; przejście graniczne Ogrodniki – Lazdijaj. Przyjazd do Wilna.
Zwiedzanie: WILNO - cmentarz na Rossie; kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła na
Antokolu; katedra wileńska z Kaplicą Królewską św. Kazimierza. Przyjazd do hotelu
obok Starówki; zakwaterowanie; obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny spacer po
wileńskiej Starówce.

DZIEŃ II W I L N O
godz. 8.30 – śniadanie; godz. 9.20 dalsze zwiedzanie WILNA: na terenie
Starówki m.in. - Ostra Brama, kościół Św. Teresy, cerkiew prawosławna Św.
Ducha, Klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza,
Uniwersytet Wileński, gotycki kościół św. Anny, pomnik Adama
Mickiewicza, krótki spacer po Zarzeczu – dzielnicy za rzeką Wilenką, Dom Muzeum Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. Dla
chętnych wieczorny spacer po wileńskiej Starówce.

DZIEŃ III WILNO – TROKI - WARSZAWA
godz. 8.30 – śniadanie; godz. 9.20 wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Trok oraz zwiedzanie:
TROKI - zamek gotycki na wyspie , kenesa karaimska (świątynia), poczęstunek kibinami karaimskimi
– planowany przyjazd do Warszawy około godz. 21.00.

Cena : w trakcie aktualizacji zł./os
Świadczenia organizatora: przejazd autokarem ; zakwaterowanie w hotelu w centrum Wilna – pokoje 2osobowe z łazienkami; wyżywienie zgodnie z ofertą ; obsługa pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL;
obsługa przewodnika miejskiego; podatek VAT; obowiązkowa opłata na fundusz TFG I TFP.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:
… EUR – dorośli;
… EUR – uczniowie, studenci, emeryci; napojów do obiadokolacji
Uwaga: dopłata za gwarantowany pokój 1-osobowy … PLN

