+48 22 492 08 99

travel@staypoland.com

Dzień w Wilnie
Jeśli podczas pobytu w Warszawie mają Państwo trochę wolnego czasu, proponujemy
wycieczkę na Litwę.
Czas trwania: 2 dni

Dostępność: every day

Wyjazd z: Warsaw

Cena za osobę
Rates might depend on the room configuration (single rooms vs double rooms). On request we can provide you with tailor made tour
itinerary based on flight connection between Warsaw and Vilnius.

PRICING
Liczba osób
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CENA

919 EUR

461 EUR

337 EUR

274 EUR

244 EUR

214 EUR

INCLUDED IN PRICE

NOT INCLUDED IN PRICE

transportation, private driver/guide, private walking tour of

lunches and entrances – we leave it to your decision where

Vilnius with English-Speaking guide, accommodation in 3* hotel

exactly you wish to enter and to stop for lunch

with breakfast

Oprócz położenia geograficznego, Polskę i Litwę łączy również wspólna historia – oba kraje były kiedyś
nawet częścią jednego państwa – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Wilno to największe miasto na Litwie. Znajduje się w nim wiele wyjątkowych zabytków, np. katedra
zbudowana na miejscu dawnej świątyni pogańskiej, słynna Ostra Brama (miejsce pielgrzymek wielu
pokoleń Polaków), jeden z najstarszych uniwersytetów Europy, gotycki Kościół św. Anny czy
klasycystyczny Ratusz.
Dzień 1
06:00 – odbiór z hotelu w Warszawie. Kierowca odbierze Państwa na recepcji.
14:00 – przyjazd do Trok – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie średniowiecznego
zamku, przerwa na obiad.
16:00 – 18:00 – podróż do Wilna, zakwaterowanie w hotelu. Następnie spacer po Wilnie z lokalnym
przewodnikiem (historyczna część miasta: Katedra, Rynek Główny, gotyckie kościoły św. Anny i Bernarda,
Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej).
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Dzień 2
10:00 – Zwiedzanie Wilna. Na początek Muzeum KGB, jedyne takie miejsce w Europie, gdzie można
pospacerować korytarzami byłego więzienia KGB (muzeum mieści się w dawnej siedzibie departamentu
KGB w Wilnie), wczuwając się w sytuację więzieniów z czasów komunizmu. Następnie, będą Państwo mieli
okazję podziwiać panoramę historycznego Wilna ze wzgórza zamkowego.
14:00 – przerwa obiadowa, wyjazd z Wilna.
23:00 – przyjazd do Warszawy.
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