
KOWNO - WILNO - TROKI

25 - 29 maja 2016

Zapraszamy na wycieczkê do Kowna, Wilna i Trok w dniach 25 - 29 maja 2016 roku.
Aby wjechaæ na Litwê wystarczy mieæ dowód osobisty. Obowi¹zuj¹c¹ walut¹ na Litwie jest euro. Na ten
wyjazd mo¿na siê zg³aszaæ indywidualnie. Ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ dopasowaæ program zwiedzania
do w³asnych potrzeb np. przeznaczyæ wiêcej czasu na zwiedzanie wybranych atrakcji; odpocz¹æ d³u¿ej w
knajpkach; wstaæ o dowolnej godzinie. Wspólny program obejmuje jedynie zwiedzanie Wilna z
przewodnikiem.

Cena wyjazdu wynosi 545 z³ + op³ata za przewodnika w Wilnie (ok 2 Euro) i zawiera:
1
2

3.
4.
5

. Przejazd autokarem (Scania Irizar).

. Zakwaterowanie w hotelu ZEMAITES  trzygwiazdkowym w centrum Wilna 1,8 km od Starego Miasta.
Do dyspozycji bêdziemy mieli pokoje dwu-trzyosobowe z klimatyzacj¹. Ka¿dy pokój posiada: ³azienkê z
prysznicem lub wann¹, suszark¹ do w³osów i bezp³atnym zestawem kosmetyków,  telewizor z dostêpem
do kana³ów kablowych, darmowe WiFi, lodówkê. Hotel posiada te¿ darmow¹ kawiarenkê internetow¹ oraz
darmow¹ prasowalniê. Restauracja serwuje dania kuchni europejskiej. Codziennie rano œniadanie w
formie bufetu.Za dodatkow¹ op³at¹ Goœcie mog¹ równie¿ odprê¿yæ siê w saunie lub na basenie.

Trzy œniadania (pi¹tek, sobota, niedziela) w hotelu w formie bufetu
Ubezpieczenie NNW

. Przewodnik w dniu 26 maja

Cena nie zawiera:
1

2.

. Posi³ków poza œniadaniami. Obiad/kolacjê mo¿na zjeœæ na mieœcie ju¿
za ok. 8 euro. Mo¿na te¿ przywieœæ jedzenie z Polski. Trzeba jednak
mieæ na uwadze, ¿e w pokojach nie ma aneksów kuchennych. S¹ tylko
stoliki. Ceny jedzenia na Litwie s¹ podobne jak w Polsce.

Biletów wstêpów do muzeów. Zwiedzanie muzeów nie jest
obowi¹zkowe. £¹czny koszt wstêpów waha siê w granicach 10-15 euro.

Zapisy:

Wp³aty:

Zapisy na wycieczkê przyjmujemy do 29 lutego 2016 roku na adres: woewm@zhp.wlkp.pl z podaniem
imienia i nazwiska, numeru PESEL i tel. kontaktowego.

Pierwsza rata 100,- z³ p³atna do 29 lutego 2016 roku
Druga rata 445,- z³ p³atna do 16 maja 2016 roku
na konto: Wielkopolski Oœrodek Europejskiej Wspó³pracy M³odzie¿y
BZ WBK 29 1090 1359 0000 0001 1290 6779 w tytule “sk³adka zadaniowa wycieczka Wilno”
Wp³ata na przewodnika w wys. 2 euro od osoby na miejscu w Wilnie



Co mo¿na zwiedziæ  w Wilnie: koœció³ œw. Piotra i Paw³a o przepiêknym wnêtrzu, z niesamowitymi
p³askorzeŸbami i wspania³ym ¿yrandolem w kszta³cie ¿aglowca.
Wjazd kolejk¹ na wzgórze Giedymina (koszt 1,5 Euro). Ogl¹danie panoramy Wilna ze wzgórza.
Zwiedzanie Bazyliki archikatedralnej œw. Stanis³awa i œw. W³adys³awa  najwa¿niejszego koœcio³a na
Litwie, w którym spoczywaj¹ niektórzy polscy królowie.
Na placu Katedralnym bêdzie mo¿na stan¹æ na p³ycie „Cud” i pomyœleæ ¿yczenie, które na pewno siê
spe³ni. Spacer  po Starówce oraz po cmentarzu na Rossie, na którym znajduje siê serce marsza³ka
Pi³sudskiego. Sam cmentarz jest przepiêknie po³o¿ony na wzgórzach. Znajduje siê na nim wiele
ciekawych nagrobków i kapliczek, które warto obejrzeæ. Zwiedzanie Uniwersytetu Wileñskiego. Wstêp
na dziedziñce: 1,5 euro. Zwiedzanie wie¿y koœcio³a œw. Janów -2,5 euro. Zwiedzanie Muzeum
Pieni¹dza (wstêp wolny), gdzie bêdzie mo¿na m.in. wybiæ monetê oraz wydrukowaæ banknot ze swoj¹
podobizn¹. Zwiedzanie Galerii Muzeum Bursztynu (wstêp wolny), gdzie dowiemy siê m.in. o roli
bursztynu w dawnych pogañskich obrzêdach.Zwiedzanie dzielnicy artystów Zarzecza.Wejœcie na Górê
Trzykrzysk¹. Zejœcie do Ogrodu Bernardynów. Muzeum Ofiar Ludobójstwa z oryginalnym wiêzieniem
KGB. Wstêp 4 euro. Robienie zdjêæ: 2 euro. Pa³ac Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich  odpowiednik Zamku
Królewskiego w Warszawie. Wstêp: 2,90 euro/os. Polska strona muzeum:
http://www.valdovurumai.lt/pl. Stary lub Nowy Arsena³ (wstêp: 2 euro do ka¿dego) Strona:
http://www.lnm.lt/en/index.php Muzeum Sztuki Stosowanej (wstêp: 1,73 euro). Strona muzeum:
http://www.muziejai.lt/Vilnius/Taikomosios_dailes_muz.en.htm. Muzeum w wie¿y Giedymina (wstêp: 2
euro). Wileñska Galeria Obrazów, znajduj¹ca siê w piêknym pa³acu (wstêp: 1,74 euro). Wirtualny
spacer po pa³acu: https://goo.gl/TFRdvQ. Muzeum Adama Mickiewicza (wstêp 1,16 euro).

niedziela 29 maja
Przejazd do Trok,
zwiedzanie miasteczka malowniczo po³o¿onego wœród jezior. Spacer wzd³u¿ ulicy Karaimskiej,
zapoznanie siê z kultur¹ Karaimów licznie zamieszkuj¹cych te tereny. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest
po³o¿ony na wyspie zamek Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich.
Wyjazd w drogê powrotn¹. Powrót do Poznania ok. 24.00.

œroda 25 maja

czwartek 26 maja

pi¹tek 27 maja

sobota 28 maja

wyjazd z Poznania godz. 20.00

samodzielne zwiedzanie Kowna

zwiedzanie Wilna z przewodnikiem (dodatkowo p³atne na miejscu w wys. 2 euro od osoby))

samodzielne zwiedzanie Wilna

spacer starówk¹: zamek, koœció³ œw. Jerzego, seminarium duchowne, Plac Ratuszowy, Dom Perkuna,
koœció³ Witolda, katedra kowieñska.
Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Program wycieczki


