
 

  
 

WILNO - KAZIUKI 
 

TERMIN: 03. – 06.03.2023 
 

 W programie: 
WILNO 
TROKI 

KLASZTOR W WIGRACH 
 

Transport: autokar 
Przewozy Pasażerskie 

DANA 
 

Wyjazd ze Szczecinka, 
Poznania i Ostrowa 

Wielkopolskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizator: 
Biuro Podróży SYLVIA Sylwia Górna 
ul. Grabowska 82, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski   
tel. +48 501464810, e-mail: 
info@podrozesylvia.pl 
www.podrozesylvia.pl, FB@podrozesylvia 
NIP:6222205935 
Konto: 53 1140 2004 0000 3902 7840 7786  
 

 

 

 

 

 

 
Ramowy program wycieczki: 

 

Dzień 1. 03.03.2023r. piątek 

Wyjazd z miejsc ustalonych z Organizatorem (godziny 

będą ustalone po zebraniu grupy i ustaleniu ile osób jest 

zapisanych z poszczególnych miejscowości wyjazdowych) 

W czasie przejazdu przez Polskę odwiedzimy klasztor w 

Wigrach oraz zjemy obiadokolację w Sejnach. Przyjazd do 

Wilna w godz. wieczornych, zakwaterowanie w hotelu w 

centrum miasta i nocleg. 

 

Dzień 2. 04.03.2023r. sobota  

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie 

Wilna. Następnie czas wolny spędzany w centrum miasta 

(stragany kiermasze występy artystyczne, degustacje itp.). 

Wieczorem spotkanie na obiadokolację w centrum miasta. 

Nocleg. 

 

Dzień 3. 05.03.2023r. niedziela 

Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie Wilna z 

przewodnikiem. Zobaczymy ufundowany przez Michała 

Paca kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. Cmentarz na 

Rosie to miejsce, gdzie wędrując wśród grobów 

odnajdziemy nazwiska znane z historii, literatury, sztuki. 

Spacer po Starym Mieście zaczniemy od Ostrej Bramy, w 

której znajduje się Kaplica Ostrobramska. Następnie 

zajrzymy do kościoła św. Teresy nazywanego również 

Ostrobramskim oraz prawosławnej cerkwi św. Ducha. 

http://www.podrozesylvia.pl/


 

  
 

Przed wejściem na Plac Ratuszowy zerkniemy na kościół św. Kazimierza, którego kopuła jest 

zwieńczona mitrą książęcą. Obejrzymy gmachy i dziedzińce Uniwersytetu Wileńskiego. Na 

zakończenie odwiedzimy Bazylikę Archikatedralną św. Stanisława z Kaplicą Królewską, 

która jest miejscem pochówku wielkich książąt litewskich i królów oraz królowych polskich. 

Na Placu Katedralnym, zobaczymy pomnik księcia Gedymina - założyciela Wilna. Po 

południu ruszymy do Trok gdzie zobaczymy z zewnątrz zamek . Tam też zaprosimy Państwa 

na  obiad i wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

Dzień 4. 06.03.2023r. poniedziałek   

Przyjazd do domu w godz. porannych. Zakończenie świadczeń. 

 

Koszt wycieczki na uczestnika wynosi 1095 zł od osoby przy założeniu grupy 45 osób.  

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

• Transport Przewozy Pasażerskie DANA 

• opieka pilota;  

• przewodnik lokalny w Wilnie; 

• 2 śniadania i 2 obiadokolacje i 1 obiad; 

• bilety wstępu 

• dwa noclegi w hotelu Panorama*** w centrum Wilna; 

• ubezpieczenie NNW do 2000 EUR i KL do 10.000 EUR; 

• zestawy tour guide. 

Cena nie zawiera: 

• napojów do obiadokolacji i obiadów. 

 

 

 


