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WILNO 

   
 

WYCIECZKA  AUTOKAROWA 
Termin realizacji; 
Cena;  orientacyjna  500 zl 

Transport; autokar 

Zakwaterowanie; Motel  SVAJONE, Niemencyn k. Wilna pokoje z łaz. 

/trzy i dwuosobowe  z łaz./ 

Ilość osób w grupie: 44+ 1 pilot + 1 wychowawca, + 2 kierowców 

 

Wyżywienie; w restauracji motelu od  obiadokolacji 1-go  dnia 

                        do śniadania 4-go dnia. 

 

Program - zwiedzanie Wilna  na pieszo ok. 5 godzin w tym             

                     cmentarza na Rossie 

                 - wejście na górę Trzech Krzyży, 

                 - wejście na „wzgórze pogańskie”. 

                 - wycieczka do Trok: 

                 - zwiedzanie zamku, 

                 - pływanie na łodziach, kajakach po jeziorach 

                   w Trokach   

                 - ćwiczenia z przedmiotu turystyki kwalifikowanej 

 

Zbiórka;   godz. 8.00 rano przed Uczelnią  Al.  Prymasa Tysiąclecia           38,        w Warszawie    w dniu 

wyjazdu. 

Uwagi- należy zabrać ważne dokumenty podróży, kieszonkowe na 

wstępy i  brakujące posiłki, aparat fotograficzny, wygodne obuwie 

- cena zawiera koszt ; transportu, 3 noclegów, 3 obiadokolacji, 

3 śniadań, przewodnika , ubezpieczenia   
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Troki Wilno 

  
 
 

 Opis 

X  Wilno  położone jest nad brzegiem dwóch rzek : Wilii i Wilenki, ma powierzchnię 401 km  

kwadratowych, ponad pół 

miliona mieszkańców.  Miasto dzieli się na Stare Miasto z budowlami 

XIV – XVIII w. i  Nowe Miasto  zbudowane w XIX- XX w.  

Godne zwiedzania; 

Starówka   Wilna  wpisana jest na listę Światowego dziedzictwa 

UNESCO. W Wilnie jest 40 kościołów w tym najbardziej okazały to barokowy kościół św. Piotra i 

Pawła na Antokolu /1668-1676/  

zawierający ponad 2000 rzeźb oraz Kaplica w Bramie Mielnickiej zwaną również Ostrą Bramą  ze 

słynnym obrazem Matki Boskiej  

Ostrobramskiej. Z Ostrą Bramą  w Wilnie związanych  jest wiele legend i cudów.  

Cmentarz na Rossie – tu spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego  matki, są groby 

żołnierzy polskich poległych 

w 1919/20 latach i groby obrońców Wilna  poległych 19.9.1939 r. 

Muzeum Mickiewicza  przy ul. Bernardyńskiej 11 to kamieniczka  

z  XIX w., gdzie znajdują się pamiątki po naszym wieszczu. 

Troki – miasto odległe o 28 km od Wilna  - dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, zamek 

nawodny, rezydencja Kiejstuta i Witolda.  Zamek  leży na wyspie Zamkowej na jeziorze Galwe,  

budowla jest  czworoboczna, okolona murem i okrągłymi basztami, w stylu gotyckim, pięknie 

wkomponowana w krajobraz, 

zbudowana  z czerwonej cegły i kamieni , przypominająca zamek 

w Malborku. Mimo przeniesienia w 1323 r. stolicy z Trok do Wilna  to Troki pełniły jeszcze długo 

funkcję rezydencji książąt litewskich, gościł  tu król Władysław Jagiełło, koronowany był tu 

książę Witold a w XVI w. rezydował tu latem Zygmunt August. 

 

 

 

 

Panorama Wilna 

zdjęcie Internet 
 

 

 


