
WILNO

   
    

Ramowy plan wycieczki:
DZIEŃ 1
- wyjazd z Rzeszowa o godz. 6:00 przejazd przez Polskę do Augustowa
- rejs z Augustowa do Studzienicznej – śladami Jana Pawła II trasa ta przyjęła nazwę trasy 
„Papieskiej”,którą z Augustowa do Studzienicznej 9 czerwca 1999r. statkiem Żeglugi 
Augustowskiej przepłynął Papież Jan Paweł II. 
- zakwaterowanie w hotelu w Augustowie
- obiadokolacja w hotelu - wieczór integracyjny przy dźwiękach gitarowej muzyki.
Podczas wieczoru integracyjnego opiekun grupy umili Państwu czas dźwiękami gitarowej 
muzyki, zadba o swoisty klimat spotkania oraz poprowadzi  zabawy i konkursy integracyjne.

DZIEŃ 2
– śniadanie, wyjazd na Litwę
– przyjazd do Trok - „perełki w koronie Litwy”. Znajduje się tu średniowieczny, ceglany zamek 
gotycki na wyspie – rezydencja Wielkiego Księcia Witolda. Witold w XIV w. sprowadził na teren 
Litwy Karaimów, którzy zostali osadzeni w północnej części miasta, najbliżej zamku na wyspie, 
bo stanowili jego ochronę. Do dziś dnia zachowała się ulica Karaimska, miejsce, gdzie możemy 
zapoznać się z kulturą i religią tego niedużego i egzotycznego narodu oraz zdegustujemy ich 
pierogów – kibinów. 
– przejazd do Wilna - spacer śladami wybitnych polskich romantyków: Kościół św. Piotra i 
Pawła (perła wileńskiego baroku) – wzgórze Trzech Krzyży lub baszta Giedymina (panorama 
starówki) – cmentarz Rossa gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków. Wieża telewizyjna 
(najwyższy budynek Wilna i Litwy. Wysokość 326,5 m – jedna z najwyższych wież Europy. Na 
165m znajduje się ruchoma platforma, z której w ciągu 45 min. możemy obejrzeć panoramę 
Wilna i okolic). 
- zakwaterowanie w hotelu
- ciepła kolacja, nocleg

DZIEŃ 3
8:00 - śniadanie  w hotelu
Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama (kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej) - cerkiew św. 
Ducha (pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) - klasztor bazylianów (tu był 
więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi) - kościół św. Kazimierza (w XVII w. pracował tu św. 
Andrzej Bobola) -  ratusz (serce Wilna) - dzielnica żydowska -  kościół św. Ducha (msze są 
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odprawiane tylko w jęz. polskim) – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  (znajduje się oryginał 
obrazu „Jezu, ufam Tobie”) - ul. Świętojańska (drukarnia J. Zawadzkiego, ambasada Polski)- ul. 
Zamkowa (najstarsza ulica Wilna; dom J. I. Kraszewskiego) - ul. Świętomichalska (miejsce 
związane z J. Słowackim) – zakątek gotycki (kościół św. Anny i kościół św. Franciszka z Asyżu; 
pomnik A. Mickiewicza; dom, w którym mieszkał K. I. Gałczyński) -  Uniwersytet Wileński (tu 
studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, J. I. Kraszewski, Cz. Miłosz) - prezydentura (tu mieszkał 
Napoleon, ostatni król Polski, J. Piłsudski) - Katedra św. Stanisława (nekropolia królów 
polskich).
19:00 - ciepła kolacja w hotelu
nocleg

DZIEŃ 4
7:00 - śniadanie w hotelu
8:00 - wykwaterowanie i wyjazd do Polski
na trasie zwiedzamy Tykocin – Tykocin to perła baroku, jest miejscem, 
gdzie stykają się dwie kultury: polska i żydowska. Świadczy o tym 
barokowa Synagoga z 1642 roku, druga co do wielkości ( po krakowskiej). 
Przypomina ona o Żydach wymordowanych w czasie II wojny światowej. 
16:00 - obiad – w Alumnacie lub restauracji  
ok 24:00 – powrót do Rzeszowa 

CENA: 990,00 zł (przy grupie min. 45 os płacących)

Cena obejmuje:
- transport komfortowym autokarem,
- zakwaterowanie: nocleg w hotelu w Augustowie; 2 noclegi w hotelu w Wilnie *** wg kat. 
litewskiej ( pokoje 2-,3-os. z łazienkami )
- wyżywienie:  3 śniadania w hotelu, 2 obiadokolacje w hotelu, 1 obiad w drodze powrotnej
- rejs statkiem do Studzienicznej
- opiekun grupy z programem integracyjnym 
- ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (zamek w Trokach, wieża telewizyjna w Wilnie, 
Kościół św. Piotra i Pawła, Baszta Giedyma, Muzeum Adama Mickiewicza) , 
- obligatoryjni przewodnicy miejscowi

Cena nie zawiera:
− świadczeń nie wymienionych w ofercie
− wydatków osobistych uczestników
− ofiary w Domu Modlitwy - kinesie (1-2 Lt)

Uwaga
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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