
 
 

BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Cena zawiera:  

- przejazd komfortowym autokarem (DVD, toaletka, klimatyzacja), 

- 3 x nocleg w hotelu blisko centrum Wilna, 

- wyżywienie: 3 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,   

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych 

CENA: 959 zł/os. 
        (w przypadku 50 uczestników) 

             

 

Wycieczka objazdowa: 
Troki – Wilno - Kowno 



Wycieczka 4-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski w godzinach nocnych.  

Zwiedzanie rozpoczynamy od Kowna. W planie mi.in: Stare Miasto  

z Ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, Dom Perkuna, spacer Aleją 

Wolności kościół św. Witolda, bazylika św. Piotra i Pawła. Przejazd 

do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny  

i nocleg.  

Dzień 2 

Śniadanie, a następnie zwiedzanie Wilna. W programie wycieczki 

m.in: starówka ze słynną Aleją Giedymina, Ostra Brama, Świątynia 

Unicka, cela Konrada, Cerkiew św. Ducha, plac Ratuszowy, Pałac 

Radziwiłłów w Wilnie, polski Kościół św. Ducha z obrazem 

Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński  

z dziedzińcami i kościołem, Kościół św. Anny, klasztor Bernardynów. 

Po całodniowym zwiedzaniu powrót do hotelu, obiadokolacja  

i nocleg. 

Dzień 3 

Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Wilna. Zobaczymy Muzeum 

Mickiewicza, plac Katedralny, Zarzecze, najpiękniejszy w Wilnie 

kościół Piotra i Pawła. Będziemy podziwiać również pomnik Trzech 

Krzyży, znajdujący się na wzgórzu, z którego doskonale widać piękną 

panoramę miasta. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja. 

Wieczorem wspólny spacer po centrum. 



Dzień 4 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, a następnie zwiedzanie Trok - 

miasteczka położonego wśród jezior, którego największą atrakcją 

jest zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie. Spacer ulicz-

kami, zapoznanie się z tradycjami Karaimów (ludność zamieszku-

jąca Troki). Czas wolny, dla chętnych degustacja kuchni karaimskiej 

w lokalnej restauracji (ich przysmakiem są kibiny - duże pierogi  

z kruchego ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa). W godzinach 

popołudniowych powrót do Polski. 

  

 

Orientacyjne ceny biletów wstępu do miejsc uwzględnionych w programie wycieczki: 
 

Obiekt: Cena/os.: 

Ruiny zamku w Kownie 2,5 euro – 12 zł 

Pałac Radziwiłłów  2 euro – 9 zł 

Uniwersytet Wileński z dziedzińcami 1,50 euro – 7 zł 

Muzeum Mickiewicza  1,5 euro – 7 zł 

Zamek Wielkich Książąt Litewskich 7 euro – 32 zł 

Degustacja kibinów 5/6 euro – 25 zł 

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od terminu rezerwacji obiektów. 

 

  

 

Uwagi:  

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt. 

 


