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     Miejsce zakwaterowania: Mazury – ośrodek wypoczynkowy blisko Giżycka 
                                               Wilno – hotel***  w centrum miasta 

  

MAZURY-WILNO  610zł/os. 

 

termin: 26-30.08.2017r.  
 

ZWIEDZAMY: 

•  Mazury - (rejs statkiem w Ruciane-Nida, Sanktuarium Święta Lipka, kwatera Hitlera w Gierłoży, 

Reszel- zamek biskupów warmińskich, zamek w Kętrzynie, inne) 

•  Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Trokach  

•  Wilno (Ostra Brama – symbol miasta z cudownym obrazem Matki Boskiej, Pomnik i Muzeum 

Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Plac Katedralny, Katedra św. Stanisława z grobami 

królewskimi, Plac Ratuszowy, Pałac Prezydencki, Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół św. Anny - 

perełka architektoniczna, o której Napoleon powiedział: „Ten kościół mógłbym na rękach zanieść do 

Paryża”, Kościół Bernardyński, Cmentarz na Rossie z mauzoleum matki i serca J. Piłsudskiego, 

inne) 
 

W cenie: przejazd autokarem/ usługi przewodnika i opieka pilota / bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów w Polsce / 3 obiadokolacje, 3 śniadania / 2 noclegi w ośrodku wypoczynkowym na 

Mazurach, 1 nocleg w centrum Wilna / rejs statkiem / ubezpieczenie NNW, KL  

Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc na Litwie we własnym zakresie, razem ok. 10 euro 

PROGRAM:   

1. dzień  

6.00  wyjazd  z Wodzisławia Śląskiego / ok. 15.00 przyjazd do Ruciane-Nida, rejs statkiem, 

przejazd do Mikołajek, czas wolny /  przejazd na  zakwaterowanie  / 18.30  obiadokolacja 

 

2. dzień  

śniadanie / 10-16.00 zwiedzanie Mazur  z przewodnikiem  / 17.00 obiadokolacja, spotkanie 

wieczorne z szantami przy ognisku (jeżeli pozwoli pogoda) 

 

3. dzień  

wczesne  śniadanie / wykwaterowanie i przejazd do Trok na Litwie / 13.00  zwiedzanie Zamku 

Wielkich Książąt Litewskich  /   przejazd do Wilna,  zwiedzanie miasta z przewodnikiem cz. 1 / 

zakwaterowanie w hotelu / obiadokolacja / czas wolny, możliwość spaceru do Ostrej Bramy  i na 

Starówkę (5min.)   

 

4. dzień 

śniadanie /  wykwaterowanie z hotelu / 11.00-17.00 zwiedzanie Wilna z przewodnikiem cz. 2  /  

17.30 (czasu lokalnego) wyjazd w drogę powrotną do Polski /ok. 19.30  postój w Augustowie - 

możliwość wykupienia obiadokolacji (20zł)  

 

5. dzień 

powrót do Wodzisławia Śląskiego w godzinach porannych 
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Miejsce zakwaterowania:  Hotel*** we Lwowie 
 

Lwów - Opera  350zł/os. 
 

termin: 8-10.09.2017r.  
 
 

W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem / usługa przewodnika i opieka pilota / 

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów / 2 obiadokolacje, 2 śniadania, 2 noclegi w 

wygodnym hotelu we Lwowie / bilety wstępu na spektakl artystyczny w Operze 

Lwowskiej / ubezpieczenie NNW i KL. 

We Lwowie zwiedzamy m.in.: cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, panoramę miasta 

z wysokiego zamku, Galerię Obrazów, katedrę św. Jura, wnętrza opery, rynek, Ratusz 

Miejski, katedrę Ormiańską i Łacińską, plac Mickiewicza, plac Halicki, plac Bernardyński, 

cerkiew Wołoską, kaplicę Boimów, Ossolineum i inne. 

 

 

PROGRAM:  

1. dzień 

6.00  wyjazd z Wodzisławia Śląskiego / ok. 13.00   przekroczenie granicy z Ukrainą - 

przejście graniczne w Korczowej (obowiązują paszporty) / przejazd na zakwaterowanie 

do hotelu we Lwowie, po drodze wstępujemy na cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. 

Wieczorem  obiadokolacja z  integracją przy kuflu piwa i muzyce na żywo (3h). 

 

2. dzień 

śniadanie, 10-14.00 zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (część I), czas wolny, powrót do 

hotelu na obiadokolację / 18.00 przejazd do Opery Lwowskiej na wieczorny spektakl 

artystyczny  w Operze Lwowskiej (repertuar będzie znany  w czerwcu 2017) 

 

3. dzień 

śniadanie / wykwaterowanie z hotelu, 10-13.00 zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem 

(część II) / wyjazd w drogę powrotną do Polski, po drodze postoje na posiłki płatne we 

własnym zakresie  / powrót do Wodzisławia Śląskiego ok. godz. 24.00  

 

Dla jak najlepszej realizacji wyznaczonego programu kolejność zwiedzanych miejsc 

uzależniona jest od warunków pogodowych i wspólnej decyzji przewodnika z pilotem.  

 


