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LITWA
Ramowy program:
1 dzień - wyjazd z Polski w godzinach porannych. Drohiczyn stary gród koronacyjny położony na wzgórzu nad
zakolem rzeki Bug – cerkiew. Kruszyniany malowniczo położona miejscowość na szlaku tatarskim
charakteryzująca się przede wszystkim zróżnicowaniem kulturowym i religijnym mieszkańców z największą
atrakcją - meczetem, którego historia sięga do czasów króla Jana III Sobieskiego. Przejazd do Augustowa
2 dzień – Kowno - drugie co do liczebności miasto na Litwie, ma nieformalny status drugiej stolicy państwa.
Usytuowane jest nad dwoma rzekami, w miejscu gdzie Wilia wpada do Niemna. Centralny punkt Starego Miasta
stanowi rynek z XVI-wiecznym ratuszem. Wokół przycupły liczne kamieniczki z czerwonej cegły. Znajduje się tu
również katedra św. Piotra i Pawła, która jest największą gotycką świątynią na Litwie, a także najstarszy na Litwie
zamek, z którego zostały ruiny, ale wciąż przyciąga uwagę jako symbol krzyżackiej potęgi. Zwiedzanie: stare
miasto, katedra, muzeum Adama Mickiewicza, zamek. Troki - miasto niepowtarzalne, zaliczane do najpiękniej
położonych miast Litwy. Określane często miastem na wodzie, gdyż otoczone jest przez wody jeziora.
Zwiedzających przyciąga tu przede wszystkim doskonale zachowany średniowieczny zamek, który został
zbudowany na jednej z wysp jeziora Galwe i dziś pozostaje najczęściej odwiedzanym zabytkiem kraju. Jest jednym
z najpotężniejszych zamków we Wschodniej Europie. Zamek miał bronić od zachodniej strony Wilno przed
napadami krzyżackimi. Został wzniesiony z kamieni polnych i cegieł. Obecnie na zamku znajduje się Muzeum
Zamku Trockiego. Zwiedzanie zamku i świątyni karaimskiej Kienesy. Przejazd do Wilna
3 dzień – Wilno - jedyna stolica europejska znajdującą się na pograniczu dwóch starych cywilizacji: łacińskiej i
bizantyjskiej. Miasto jest największym skupiskiem Polonii na ziemi litewskiej. Prawdziwą dumą Wilna jest jego
serce, czyli starówka, która to jest największą starówką w Europie Środkowej - trzy razy większa niż krakowska.
Średniowieczny układ ulic z charakterystycznymi przestrzeniami oraz barokowe budowle przypominają
najpiękniejsze włoskie miasta. Najważniejsze symbole miasta to przede wszystkim Zamek Giedymina na Górze
Zamkowej, Archikatedra oraz bliska sercu wszystkich Polaków Ostra Brama z obrazem Madonny Ostrobramskiej obecnie miejsce kultu Matki Boskiej i jedyna istniejąca brama miejska Wilna, wzniesiona na początku XVI wieku.
Zwiedzanie: Ostra Brama, Góra Gedymina, Klasztor Bazylianów, cmentarz na Rossie, Kościół św. Piotra i Pawła
na Antokolu, Kościół św. Ducha, Uniwersytet Willeński, kościół św. Anny i Bernardynów, katedra św. Stanisława,
cerkiew Św. Trójcy i Św. Ducha.

4 dzień - Kazimierz Dolny- spacer po mieście. Powrót do Polski w godzinach wieczornych

Koszt: oferta na zamówienie dla grup zorganizowanych
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noclegi w hotelach**/***, pokoje 2 i 3-os.
3 śniadania
3 obiadokolacje
1 obiad regionalny w Wilnie
transport autokarem
ubezpieczenie KL NNW
opiekę pilota i przewodników lokalnych
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Cena nie obejmuje:
•
•

napojów do obiadokolacji
dopłaty do pokoju jednoosobowego

