
LITWA: Kowno – Troki – Wilno 

Cena: 765 zł / os. 
 

RAMOWY PROGRAM:  
1 dzień: 

Wyjazd z Bytomia /lub innego miasta/ o godz. 6:00. Przyjazd do 

pensjonatu w okolicy Suwałk. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

2 dzień: 

Śniadanie. Wyjazd z pensjonatu. Przekroczenie granicy w 

Ogrodnikach. Przyjazd do Kowna. Zwiedzanie miasta przez 

około 2 godziny. Wyjazd do Trok, gdzie uczestnicy będą 

zwiedzali m.in.: Zamek Wielkich Książąt Litewskich nad 

jeziorem Galve. Odpoczynek przeznaczony na posiłek: 

tradycyjne litewskie kibiny (pierogi w kruchym cieście) oraz 

rosół. Wyjazd w kierunku Wilna. Przyjazd do hotelu. 

Zakwaterowanie w pokojach. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Wilna: Stare 

Miasto, Ostra Brama, kościół św. Teresy, Sobór św. Ducha, 

Klasztor Bazylikanów, Ratusz, Filharmonia Narodowa, Katedra 

z grobami królewskimi oraz Kościół św. Piotra i Pawła. Powrót 

do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 
4 dzień: 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Uniwersytet Wileński, 

Zaułek Literacki, pomnik Adama Mickiewicza, Wzgórze trzech 

Krzyży, Zamek górny i dolny na Wzgórzu Giedymina oraz 

Cmentarz na Rossie. Wyjazd w kierunku granicy polskiej. 

Przyjazd do Suwałk. Zakwaterowanie w pensjonacie. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

5 dzień: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z pensjonatu. Wyjazd w kierunku 

Bytomia /miejsca zbiórki/ . Powrót w godzinach wieczornych. 

Zakończenie wycieczki. 
 

CENA ZAWIERA: 

- przejazd autokarem klasy lux 

- 2 noclegi w Suwałkach oraz wyżywienie (2 śniadania i 2 obiadokolacje) 

- 2 noclegi w Wilnie oraz wyżywienie ( 2 śniadania i 2 obiadokolacje) 

- 1 posiłek w Trokach 

- opieka pilota podczas całego wyjazdu 

- ubezpieczenie KL + NNW oraz opłatę na poczet KFT 

- realizowanie ramowego programu pielgrzymki. 

CENA NIE ZAWIERA 

Dodatkowo płatne ………….. Euro / os. (pilot zbierze od Uczestników w autokarze) na poczet: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

- opieka przewodnika podczas zwiedzania Wilna 

- opłata za taksę klimatyczną  

- opłata za sprzęt nagłaśniający 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie, kalkulacja przygotowana dla min. 45 osób. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik. 

 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

