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 PAŻAJSLIS - KOWNO - POŁĄGA (MORZE BAŁTYCKIE) - SZAWLE (GÓRA 
KRZYŻY) - TROKI - WILNO - DRUSKIENNIKI  

 
PROGRAM RAMOWY 6 DNI 

 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach porannych. W okolicach Kowna damy się nad „Morze Kowieńskie” aby 

zobaczyć klasztor Pażajslis. Przejazd do Kowna. Spacer po Starym Mieście: ruiny zamku u zbiegu Wilii i Niemna, Ratusz zwany 
„Białym Łabędziem”, w którym obecnie znajduje się muzeum ceramiki, plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami, 
gotycki dom Perkuna z fasadą po mistrzowsku stworzoną z 16 rodzajów cegieł, farę „Witoldową. Czas wolny. Obiadokolacja i 
nocleg w Kownie. 
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie, po którym przejazd nad Morze Bałtyckie. Odwiedzimy Połągę - największy i najbardziej znany litewski kurort leżący 
na szlaku bursztynowym. Czas wolny na plażowanie. Spacer główną ulicą miasta J. Basanavičiusa, deptak prowadzący na molo 
wzdłuż którego znajdują się liczne stragany z pamiątkami, kawiarnie, restauracje, w których można spróbować specjałów 
kuchni litewskiej. Dla chętnych spacer po miejscowym Ogrodzie Botanicznym znajdującym się przy Muzeum Bursztynu. 
(zwiedzanie Muzeum płatne dodatkowo we własnym zakresie). Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 

Śniadanie, po którym przejazd do Szawle. Udamy się na Górę Krzyży, gdzie na niewielkim wzniesieniu znajduje się kilkadziesiąt 
tysięcy krzyży, przywożonych przez pielgrzymów z całego świata od czasów powstania listopadowego. Przejazd do Trok. 
Udamy się na relaksujący rejs po jeziorze Galwe. Następnie zobaczymy średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej 
zbudowany przez księcia Witolda, zabytkowe budynki architektury karaimskiej kościół farny pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Czas wolny nad jeziorem. Na koniec naszej wizyty w Trokach degustacja karaimskich kibinów. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do Wilna.  
 

 



 

 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zapoznamy się z miastem, w którym przeplatają się trzy kultury: litewska, polska i białoruska. Rozpoczniemy spacer 
od wileńskiej Starówki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zobaczymy: Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, a także klasztor Bazylianów, barokowy zespół uniwersytetu wileńskiego, którego studentami byli m.in. Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Bazylikę Archikatedralną p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. 
Zobaczymy także Dolny Zamek – główny obiekt zespołu zamkowego dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich oraz gotycką 
wieżę Giedymina na Górze Zamkowej. Udamy się do muzeum Adama Mickiewicza, mieszczącego się w budynku, w którym 
mieszkał poeta, a także do galerii-muzeum bursztynu z unikalną kolekcją inkluzji oraz nowoczesną prezentacją kształtowania 
się bałtyckiego bursztynu, a także dziełami artystów plastyków. Czas wolny na Starym Mieście. Powrót na obiadokolację i 
nocleg. 
 

DZIEŃ 5 
Śniadanie, po którym dalsze zwiedzanie Wilna – odwiedzimy dzielnicę Antokol z kościołem śś. Piotra i Pawła – najcenniejszym 
zabytkiem barokowym w Wilnie (około 2 tysiące rzeźb we wnętrzu kościoła). Zobaczymy również cmentarz na Rossie – 
najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński z grobowcem matki marszałka Józefa Piłsudskiego i jego sercem, a także 
nagrobkami szeregu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla ojczyzny. Czas wolny na starym mieście, możliwość 
indywidualnych spacerów, zakup pamiątek. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie, przejazd do Druskiennik. Spacer po jednym z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych na terenie 
północnowschodniej Europy, położonym na wysokim brzegu Niemna wśród terenów leśnych i pagórków. W Druskiennikach 
zobaczymy między innymi drewnianą zabudowę willową z przełomu XIX i XX wieku, dawne łazienki zdrojowe. Czas wolny. 
Dla chętnych (dodatkowo płatne): 

 wizyta w Aquaparku – jednym o z najlepszych tego typu obiektów w Europie. Kompleks Parku Wodnego w 
Druskiennikach to świat rozrywek i wypoczynku o powierzchni 23 000 m2, oferujący rozrywki wodne i strefy saun. 
Korzystanie z licznych atrakcji Aquaparku    

 rejs statkiem po Niemnie do Liszkowa. Spacer po mieście, gdzie zobaczymy m.in.: kościół św. Trójcy, klasztor 
podominikański, piękno przyrody nad Niemnem 

 Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych.  
 
 

TERMIN:          6 – 11.08.2021 
CENA:         1610 PLN  
 

ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 5 noclegów w hotelach *** pokoje 2- 3 os. z łazienkami 
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji  
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• bilety wstępu, przewodników miejscowych oraz inne wydatki programowe 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15000 zł, do 10 000 zł w RP  

 opłatę TFG i TFP 
 
UWAGI:  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom  
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty  
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem 
COVID-19 czy wynikających z nich ograniczeń. 


