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Dzień I Troki - Wilno 

 

 zbiórka uczestników w Poznaniu godz. 01:00  

 nocny przyjazd do Trok  - miasteczka zamieszkałego przez jeden z najmniejszych 

narodów europejskich - Karaimów. Zwiedzanie zabytkowych budynków 

architektury karaimskiej, kenesę karaimską.  Następnie Zwiedzanie malowniczo 

położonego na wysepce średniowiecznego gotyckiego zamku, mającego opinię 

najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich. Spacer nad jeziorami Galwe                  

i Tataryszki, degustacja kibinów (regionalny przysmak kuchni karaimskiej). 

 przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

 

Dzień II na miejscu w Wilnie 

  

 śniadanie 

 zwiedzanie miasta: Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu - najcenniejszy zabytek 

barokowy w Wilnie, cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz 

wileński na którym pochowana  matka Marszałka J. Piłsudskiego i jego serce oraz  

inni wybitni Polacy,  

 Góra Trzech Krzyży – skąd rozlega się przepiękny widok na całe Wilno, Ostra Brama 

z kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, (możliwa Msza Święta w kaplicy), cerkiew                

św. Ducha w której są pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie,  klasztor 

bazylianów – Cela Konrada (w której był więziony Adam Mickiewicz), kościół                 

św. Kazimierza w którym w XVII w. pracował św. Andrzej Bobola, Plac Ratuszowy i 

Ratusz w którym odbyła się premiera Halki S. Moniuszki).  

 Dzielnica żydowska, kozioł Miłosierdzia Bożego (w którym znajduje się oryginał 

obrazu "Jezu, ufam Tobie", Uniwersytet Wileński (najstarszy uniwersytet na terenie 

wschodnim), Pałac Prezydencki, katedra św. Stanisława z kaplicą Jagiellonów                   

i grobowcem św. Kazimierza, miejsca związane z pamięcią A. Mickiewicza,                     

J. I. Kraszewskiego i J. Słowackiego,  

 zakątek gotycki: kościół św. Anny i Bernardynów, pomnik A. Mickiewicza, Muzeum 

A. Mickiewicza. 

 obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień II – Kowno 

 

 wczesne śniadanie, przejazd do Kowna 

 Kowno – ruinky zamku (XIV w.), kościół św. Jerzego (jeden z najstarszych gotyckich 

kościołów w Kownie), ujście Wilii do Niemna, Seminarium Duchowne,  Plac 

Ratuszowy i Ratusz, miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza w Kownie, Dom 

Perkunasa (zabytek gotycki), kościół Witolda, archikatedra pw. św. Piotra i Pawła. 

 wyjazd w drogę powrotną, powrót do Poznania ok. godz. 23:30 
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Cena: 680 zł  

W cenie zawarte:  


 transport komfortowym autokarem  

 opieka pilota podczas całej wycieczki  

 2 noclegi w hotelu *** w pokojach 2 os.  

 wyżywienie: 2 śniadania bufetowe + 1 obiadokolacja  

 ubezpieczenie ERV  – KL 40.000 PLN oraz NNW 10.000 

PLN  

 dopłata do pokoju 1 os. wynosi 40 EURO za cały pobyt 

Bilety wstępu oraz przewodnik lokalny: dodatkowo 35  EURO / osoba, przeznaczone na: 

 Zamek w Trokach 

 Opłata za przewodnika miejscowego obecnego z grupą w każdym dniu wycieczki

 Posiłek karaimski w Trokach: 2  kibiny + rosół lub herbata  

 Uniwersytet Wileński 

 Muzeum Adama Mickiewicza 

- rzecz do zastanowienia  - Wieża telewizyjna - Wilno z wysokości 165 m = koszt 10 EURO 


