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Wycieczka lotnicza / objazdowa 4 dniowa: Wilno i Troki - szaleństwo w wielkim mieście! 

 

 
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) -  Wilno i Troki - lotnisko. 
UWAGA! Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem  
z Żywca do Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: 
ok. 50 zł / os. Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem 
podróży.  Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.  

Termin DO USTALENIA 

Cena  Od 1650 zł/os. 
Oferta zawiera: -przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)  

-bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje 
możliwość dopłaty do dużej walizki)  
-transfer lotnisko - hotel - lotnisko  
-transfer busem/autokarem w 3 dniu wycieczki  
-zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 
- wyżywienie: 3 śniadania  
-opieka licencjonowanego pilota  
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i 
bagaż do 1.000 zł) 
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup). 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 55-65 € 
(w zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją 
miejską i podmiejską podczas programu zwiedzania, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Wieża Giedymina, 
Dolny Pałac, Uniwersytet Wileński, Zamek w Trokach) oraz lokalnych 
przewodników. Opcje dla chętnych (Wieża Telewizyjna) są dodatkowo płatne. 
Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł 
/ os. 
Informacje dodatkowe: 
-dopłata do pokoju 1-osobowego +470 zł  
-zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł  
-gwarancja niezmienności ceny +45 zł 
Ważne informacje: 
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty 
programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach 
muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym).  
- Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Wilnie po 
przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy może być 
realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy.  
- Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy 
podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską i podmiejską.  
- Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub 
przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą mailową 
– w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub 
biletów. Na tydzień przed wylotem zostanie wysłane potwierdzenie ze 
wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
Dzień 1  
 
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Wilna. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg. 
 
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program 
zwiedzania.  
 
Dzień 2-3  
 
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Wilna - w programie m.in.: największa i najpiękniejsza w Europie 
Środkowo-Wschodniej wileńska Starówka, wpisana na listę UNESCO i będąca wizytówką miasta: 
barokowe kamienice, dzięki którym Wilno zyskało miano najbardziej włoskiego miasta na północ od Alp; 
klasycystyczna Archikatedra św. Stefana i św. Władysława; ulica Zamkowa, przy której każdy dom 
ma swoja fascynującą historię; Zaułek Literacki ze Ścianą Literatów; Ostra Brama z Kaplicą 
Ostrobramską, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Matki Boskiej. Zaułek Gotycki z Kościołem św. 
Anny nazywanym śpiewającym kamieniem ze względu na wspaniałą koronkową fasadę. Główna arteria 
miasta – Aleja Giedymina, przy której znajdują się reprezentacyjne budynki miejskie, w tym budynek 
Sejmu, w którym w 1990 roku Litwa jako pierwsza z republik radzieckich podpisała swą niezawisłość. 
Zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim. Wjazd kolejką na Wzgórze Zamkowe z Basztą 
Giedymina – symbolem miasta i zrekonstruowanym Dolnym Zamkiem. Góra Trzykrzyska, z której 
roztacza się najpiękniejsza panorama miasta oraz Kościół św. Piotra i Pawła, uważany za 
najwybitniejszy przykład sztuki barokowej dawnej Rzeczpospolitej. Uniwersytet Wileński, na którym 
studiował Adam Mickiewicz, a wykładał Piotr Skarga – spacer przez uniwersyteckie dziedzińce i zwiedzanie 
Kościoła św. Janów, zwanego polskim kościołem ze względu na ogromną ilość pamiątek po wielkich 
Polakach. Jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii w Europie - Cmentarz na Rossie, gdzie 
pochowane jest serce Józefa Piłsudskiego. Republika Zarzeczańska – dzielnica wileńskiej bohemy, która 
może pochwalić się własną konstytucją. 
 
Wycieczka do Troków, gdzie znajduje się średniowieczny Zamek Wielkich Książąt Litewskich, 
niezwykle malowniczo położony na wyspie na jeziorze Galve – zwiedzanie Zamku; zwiedzanie miasteczka, 
w którym żyje jeszcze społeczność Karaimów – mniejszości pochodzenia tureckiego osiadłej na Litwie za 
czasów księcia Witolda – spacer po ulicach z charakterystycznymi drewnianymi domkami, z których każdy 
ma trzy okna. Możliwość spróbowania kibinów – pierożków nadziewanych baraniną oraz krupniku – 
miodowo-ziołowej nalewki, na którą przepis zna tylko garstka Karaimów. Dla chętnych wjazd na taras 
widokowy na Wieży Telewizyjnej, skąd rozciąga się doskonały widok na miasto (6 €). 
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W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów kuchni litewskiej np. 
nadziewanych mięsem cepelinów (ok. 4-5 €), słynnych kołdunów litewskich (ok. 4-5 €) czy 
pieczonych czebureków - smażonych placków z różnorakim nadzieniem (ok. 3 €); prawdziwego 
chłodnika litewskiego (ok. 3 €), zupy grzybowej podawanej w chlebie (ok. 4-5 €); 
produkowanego jedynie na Litwie sera jabłkowego czy sakotis – ciasta przypominającego nasz sękacz 
(ok. 3 €). W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji  
w Wilnie to ok. 10 €). Wieczorem powrót do hotelu i nocleg. 
 
Dzień 4  
 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 
 
Informacja o bagażu: 
 
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 
operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy 
fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, 
nożyczki, itp.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i 
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – 
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. 
 
Rezerwacja miejsc w samolocie: 
 
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie 
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, 
peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: MTX/22/2017 

 
 


