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Kowno – Wilno – Troki (3 dni) 
 
Dzień 1 

 Wyjazd z miejsca zbiórki 

 KOWNO – zwiedzanie z przewodnikiem. Kowno to drugie, największe miasto Litwy. Położone jest w 
miejscu zbiegu dwóch rzek - Niemna i Wilii. Zarówno starówka jak i tzw. Nowe Miasto kryją w sobie 
liczne atrakcje. 

 Obiadokolacja, nocleg w Wilnie 
 

Dzień 2 
 Śniadanie 

 WILNO - Stare Miasto, wpisane na listę UNESCO: Ostra Brama, cerkiew św. Ducha, Pałac Prezydencki, 
kościół św. Anny,  Plac Katedralny, Katedra Wileńska św. Stanisława, pomnik Adama Mickiewicza, 
Dom Adama Mickiewicza (bilet) , Dom Juliusza Słowackiego, Cela Konrada, kościół św. Piotra i Pawła 
na Antokolu, Cmentarz na Rossie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

 WIEŻA TV – Wileńska Wieża Telewizyjna jest najwyższym budynkiem na Litwie i jedną z najwyższych 
wież telewizyjnych na świecie. Pod względem wysokości zajmuje 8. miejsce w Europie i 26. miejsce na 
świecie. Jej wysokość wynosi 326,5 metrów. Obrotowy taras widokowy, znajdujący się w górnym 
odcinku wieży, położony jest na wysokości 165 metrów, na 19 piętrze wieży (na 55 piętrze w 
porównaniu z budynkami wielopiętrowymi). 

 Obiadokolacja, nocleg w Wilnie 
 

Dzień 3 
 Śniadanie, wykwaterowanie  

 TROKI – (bilet) zwiedzanie zamku z przewodnikiem - Troki oraz potężny zamek, jaki się tu znajduje, 
często wymieniane są jako największa atrakcje Litwy. Niewielka miejscowość, która znajduje się 
nieopodal Wilna, jest pięknie położona, ponieważ z każdej strony oblewają ją wody różnych jezior. 
Najbardziej charakterystyczną budowlą jest tu XIV-wieczny zamek wzniesiony na niewielkiej wyspie 
jeziora Galwe. Czas na spacer po Trokach 

 GÓRA ANIOŁÓW – wizyta na górze koło Trok, gdzie każdy będzie mógł znaleźć swojego anioła 

 Obiad kuchni karaimskiej: kibin + rosół 

 Powrót na miejsce zbiórki  

 

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE: 
autokar + opłaty, parkingi, winiety, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu,2x nocleg, przewodnicy, 3 opiekunów 
bezpłatnie, wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiadokolacja, 1x obiad kuchni karaimskiej 
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