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          SZLAKIEM MICKIEWICZA
           KOWNO - WILNO - POŻAJŚCIE - TROKI - WILNO - DRUSKIENNIKI

           30.04.2022 – 03.05.2022    
       16.06.2022 – 19.06.2022
       14.07.2022 – 17.07.2022
      12.08.2022 – 15.08.2022
      15.09.2022 – 18.09.2022

KOWNO  -  miasto pełne pamiątek poświęconych Mickiewiczowi, związane z okresem nauczycielskim wieszcza, z
czasem jego tęsknoty za lepszym życiem, ukochaną Marylą i wileńskimi przyjaciółmi.

POŻAJŚCIE  -  zespół  kościoła  i  klasztoru  kamedułów,  będący  jednym  z  najwspanialszych  na  Litwie  zabytków
architektury baroku.

WILNO - miasto świadek młodzieńczych lat Mickiewicza i Słowackiego, słynące z pięknych gotyckich barokowych
kościołów,  kaplicy  z  cudownym  Obrazem  Matki  Boskiej  Miłosiernej  w  Ostrej  Bramie,  najstarszego  i
najpiękniejszego cmentarza na Rossie z 1769 roku, Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz Góry Trzech Krzyży.

TROKI  - miasto  położone  na  przesmyku  między  jeziorami  Galwe  i  Tataryszki,  z  dominującym  w  krajobrazie
zamkiem  gotyckim,  będącym  siedzibą  księcia  Witolda.  Troki  w  okresie  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  były
głównym ośrodkiem kultu maryjnego.

1 Dzień 
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu:
7.00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 (na przeciwko Dworca PKP Łódź Fabryczna)
9.00 Warszawa, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10-11
13.30 Białystok, Dworzec PKS – bar Mc'Donalds
W Warszawie i Białymstoku autokar zatrzymuje się tylko po wcześniejszym potwierdzeniu.
Przyjazd do Kowna wieczorem. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po Starym Mieście.

2 Dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Kowna. Obejrzymy ruiny zamku z XIII wieku, wspaniałe Stare Miasto z ratu-
szem zwanym Białym Łabędziem, archikatedrę z XV wieku, Dom Perkuna oraz kościół Witolda nad
brzegiem Niemna.
Przejazd do Wilna,   po drodze  zwiedzanie  Pożajścia: zespół kościoła i klasztoru kamedułów  i Trok.
Troki na uwagę zasługuje tu kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej z
XVI w. Troki to także znaczący ośrodek kultury karaimskiej na Litwie. Zobaczyć tu można XVIII wieczną
Kinessę (świątynię) i muzeum karaimskie. Zwiedzanie malowniczo położonego zamku Witolda. 
Po południu przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Spacer z pilotem po Starym
Mieście.

3 Dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna: cmentarz na Rossie, Ostra Brama, kościoły - św. Teresy, św. Anny, św.
Piotra i Pawła na Antokolu, św. Jana (Uniwersytecki), Uniwersytet im. Stefana Batorego, Archikatedra.
Po południu czas wolny. Wieczorem obiadokolacja. Nocleg.

4 Dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Polski przez Druskienniki. 
Przyjazd do Łodzi/Warszawy w godzinach wieczornych.

http://www.wilejka.com.pl/
mailto:wilejka@wilejka.pl


CENA OBEJMUJE:
 przejazd autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem  /w zależności od wielkości grupy/
 3 noclegi:

Kowno hotel**/*** pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką
Wilno hotel**/***  pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką

 3 śniadania i 2 obiadokolacje
 realizację programu
 opiekę pilota
 opiekę licencjonowanych przewodników
 ubezpieczenie TU EUROPA S.A. /KL, NNW/

CENA NIE OBEJMUJE:
 pakietu do realizacji programu 40 €   płatne obligatoryjnie /nie podlega rozliczeniu/
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny /TFG/- 2 zł
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy /TFP/ - 2 zł
 dopłaty do pokoju 1 osobowego
 wydatków własnych

Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na Turystyczny Fundusz Pomocowy zostanie 
automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składki nie jest przychodem biura.

SZLAKIEM  MICKIEWICZA        (4 dni, 3 noclegi)

Symbol Imprezy Termin Cena

L/SM-1/2022 30.04.2022 – 03.05.2022  990 zł

L/SM-2/2022 16.06.2022 – 19.06.2022 990 zł

L/SM-3/2022 14.07.2022 – 17.07.2022 990 zł

L/SM-4/2022 12.08.2022 – 15.08.2022 990 zł

L/SM-5/2022 15.09.2022 – 18.09.2022 990 zł

Bilety wstępu i lokalni przewodnicy /obligatoryjnie/ 40 €

Obowiązkowa składka na TFG 2 zł

Obowiązkowa składka na TFP 2 zł

Dopłaty do pokoju 1 osobowego 370 zł

                          Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze.

OFERTA  DEDYKOWANA TAKŻE DLA SINGLI

W celu rezerwacji wycieczki proszę podać następujące dane uczestników wycieczki:

DANE OSOBOWE (imiona i nazwisko, datę urodzenia),

DANE TELEADRESOWE (adres do korespondenci wraz z kodem pocztowym, nr telefonu)

TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU.

Nasi konsultanci przygotują umowę i skontaktują się z Państwem w celu omówienia szczegółów.

UWAGA!

Do każdej przedstawionej oferty można dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub dodatkowe ubezpieczenie zdro-
wotne.

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych.
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