
 

    
   

            

 

 

Wilno - Troki - Druskienniki 
 28.04-02.05.2023 

 

1. DZIEŃ – Wyjazd w późnych godzinach wieczornych i przejazd w kierunku Litwy 
 

2. DZIEŃ – Przyjazd do Wilna – w godzinach do południa, w miarę możliwości zakwaterowanie  
w hotelu i krótki odpoczynek, następnie zwiedzanie zabytków miasta, w tym: Sanktuarium Maryjne 
w Ostrej Bramie, Kościół św. Teresy, cerkiew Ducha, kościół św. Janów, Plac Ratuszowy, przejście 
Ulicą Niemiecką oraz zwiedzanie z zewnątrz - domu Moniuszki, uniwersytetu, Pałacu Prezydenta. 
Stary i Nowy Arsenał, Filharmonia. obiadokolacja i nocleg. 
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Wilna: Katedra św. Stanisława świątynia św. Anny, 
polska katedra św. Ducha, barokowy kościół św. Piotra i Pawła, Zielony Most, Góra 3 Krzyży, Wejście 
na Wzgórze Zamkowe i Wieżę Giedymina. Muzeum i pomnik Adama Mickiewicza. Ewentualnie 
również cmentarz na Rossie Po południu czas wolny na Starym mieście. Obiadokolacja i nocleg. 
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd i wizyta w Trokach - zwiedzanie wnętrz zamku księcia Witolda 
malowniczo położonego na wyspie, pochodzącego z XIV i XV w. Następnie przejazd do Druskiennik. 
Możliwość skorzystania z kompleksu miejscowych basenów, spaceru po Parku Zdrojowym lub dla 
chętnych rejs statkiem po Niemnie. Ewentualnie zamiast Druskiennik przejazd do Augustowa  
(wersja do uzgodnienia z grupa) obiadokolacja i nocleg.  
 

5. DZIEŃ - Po śniadaniu powrót do domu, przyjazd w godzinach późno - wieczornych.  
 

Świadczenia zawarte w cenie                                  ok. 1449 zł  
 

 przejazd komfortowym autokarem lub Busem 

 wyżywienie – 3 śniadania i 3 obiadokolacje, (możliwość organizacji kolacji z regionalnych 
potraw) 

 3 noclegi w pokojach 2,3 os. 

 opieka i informacja turystyczna pilota 
 ubezpieczenie NNW i KL 

 

      Cena nie obejmuje ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji i opłaty za przewodnika 
lokalnego, ewentualnej taksy klimatycznej płatnej w hotelu oraz składek na ubezpieczeniowy fundusz 
gwarancyjny oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy – 20 zł/os. Istnieje możliwość rozbudowania 
programu o dodatkowe atrakcje lub organizację dodatkowych świadczeń typu, biesiada regionalna, 
degustacja lokalnych napojów itp.         

 

                           

                          BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                              Słupsk ul. Wojska Polskiego 29 tel. 59 8411017 eurorelax@interia.pl 
        

        

 

                

   eurorelax@interia.pl 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Usługach turystycznych BPiT Euro-Relax posiada zezwolenie na działalność w zakresie 

organizacji imprez turystycznych - wpis do rejestru nr 024 oraz gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów 

www.eurorelax.pl      email:eurorelax@interia.pl 

  


