
Artystyczna dzielnica Zarzecze jest nieformalną 
republiką! Ma swój hymn, rząd, prezydenta 
i ambasadorów, swoją konstytucję spisaną 
w kilkunastu językach, patrona – Anioła 
z Zarzecza oraz swoje Święto Niepodległości 
obchodzone 1 kwietnia, w Prima Aprilis!

LITWA

W PROGRAMIE: wow :)

09Terminy i ceny na www.matimpex.pl

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Wilna. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym 
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Wilna. 
W programie m.in.:
• Prowadząca na stare miasto Ostra Brama z Kaplicą 

Ostrobramską, gdzie znajduje się cudowny wizerunek 
Matki Boskiej

• Największa i najpiękniejsza w Europie Środkowo-Wschod-
niej wileńska Starówka, wpisana na listę UNESCO: baro-
kowe kamienice, klasycystyczna Archikatedra św. Stefana 
i św. Władysława; ulica Zamkowa, przy której każdy dom
ma fascynującą historię; Zaułek Literacki ze Ścianą Lite-
ratów; Zaułek Gotycki z Kościołem św. Anny nazywanym 
śpiewającym kamieniem ze względu na wspaniałą koron-
kową fasadę, znajdujący się nieopodal pomnik Adama 
Mickiewicza

• Wjazd kolejką na Wzgórze Zamkowe z Basztą Giedymina 
– symbolem miasta i zrekonstruowanym Dolnym Zamkiem

• Aleja Giedymina, przy której znajdują się reprezenta-
cyjne budynki miejskie, w tym budynek Sejmu, w którym 
w 1990 r. Litwa jako pierwsza z republik radzieckich podpi-
sała swą niezawisłość

• Uniwersytet Wileński, na którym studiował Adam Mickie-
wicz, a wykładał Piotr Skarga – spacer przez uniwersy-
teckie dziedzińce i zwiedzanie Kościoła św. Janów zwanego 
polskim kościołem 

• Republika Zarzeczańska – dzielnica wileńskiej bohemy, 
która może pochwalić się własną konstytucją

• Bogato zdobiony Kościół św. Piotra i Pawła, uważany 
za najwybitniejszy przykład sztuki barokowej dawnej 
Rzeczpospolitej

• Jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii 
w Europie – Cmentarz na Rossie, gdzie pochowane jest 

serce Józefa Piłsudskiego i gdzie znajdują się groby 
wielu litewskich oraz polskich rodzin, które zapisały się 
w historii miasta

• Dla chętnych wejście na Górę Trzykrzyską, z której 
roztacza się najpiękniejsza panorama miasta

• Wycieczka do Troków, gdzie znajduje się średnio-
wieczny Zamek Wielkich Książąt Litewskich, położony 
na wyspie na jeziorze Galve – zwiedzanie Zamku; spacer 
po miasteczku, w którym żyje jeszcze społeczność Kara-
imów. Możliwość spróbowania kibinów – pierożków 
nadziewanych baraniną oraz krupniku – miodowo-zio-
łowej nalewki 

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów kuchni litewskiej, np. nadziewanych mięsem 
cepelinów, kołdunów litewskich, chłodnika litewskiego, 
zupy grzybowej podawanej w chlebie czy sakotis – ciasta 
przypominającego nasz sękacz. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Wilnie to ok. 15 €). Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

 ★ Wzgórze Zamkowe
 ★ Wileńska Starówka
 ★ Kaplica Ostrobramska
 ★ Zarzecze
 ★ Cmentarz na Rossie
 ★ Zamek w Trokach

CENA OD 1599 zł

City break WILNO 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 50-60 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska)

PORTY WYLOTU GDN • SXF • WAW 

★ ★ ★ HOTEL

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Wilna, w pobliżu przystanku 
komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

DNI
5 



WILNO - TROKI TERMINY I CENY 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-18 - 2018-05-21 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-06-15 - 2018-06-18 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-07-20 - 2018-07-23 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-08-17 - 2018-08-20 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-09-14 - 2018-09-17 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-10-12 - 2018-10-15 4 FM - first minute 1599 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-19 - 2018-05-22 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-06-16 - 2018-06-19 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-07-21 - 2018-07-24 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-08-18 - 2018-08-21 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-09-15 - 2018-09-18 4 FM - first minute 1599 zł 

2018-10-13 - 2018-10-16 4 FM - first minute 1599 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



