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Wilno
wycieczka 5-dniowa

Podróż do Wilna to
wspaniała okazja aby
zobaczyć liczne kościoły, wieże, fortyfikacje,
ukryte w zaciszu średniowieczne podwórza
i dziedzińce oraz wąskie
uliczki.

Spacery po ulicach i
zaułkach Wilna zapewnią Państwu możliwość
wczucia się w przedziwną i nieuchwytną atmosferę tego magicznego
miasta. Podczas wycieczki do Wilna, przekonają
się Państwo, że poznać
to miasto, to pokochać je
na zawsze.

PROGRAM WYCIECZKI
DZIEŃ 1
Wyjazd z Kołobrzegu.
DZIEŃ 2
Przejazd do Szawle - Góra Krzyży, miejsce, gdzie modlił
się Jan Paweł II. Przyjazd do Wilna w godz. popołudniowych. Kolacja. Wieczorny spacer po starówce,XVII -wieczna kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej z obrazem Matki
Boskiej. 19.30 obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem.
Zwiedzanie miasta. Między innymi zobaczymy: Wzgórze
Zamkowe z pozostałością zamku - Wieża Giedymina z
XII-XIV w., katedra pierwotnie gotycka, po przebudowie
w XVIII w. przypominająca grecką świątynię. Gotycki
kościół św. Anny wraz z klasztorem Bernardynów (kościół
ten tak zachwycił Napoleona, że chciał budowlę rozebrać
i przenieść do Francji), Katedra Św. Piotra i Pawła. Rynek
wileński z ratuszem pochodzący z XVIII w., cmentarz na
Rossie. Przejazd do Szawle - Góra Krzyży, miejsce gdzie
modlił się Jan Paweł II. 19.00 obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem do Trok.
Troki - stary litewski gród z XII w. położony na Pojezierzu
Wileńskim. W roku 1320 siedziba księcia Giedymina. Po
zwiedzaniu miasta powrót do Wilna. Dalsze zwiedzanie:
Klasztor Bazylianów, kościół Św. Trójcy. z obrazem „Jezus
Miłosierny” namalowanym wg wskazówek s. Faustyny.
Wejście do Państwowego Muzeum Sztuki reprezentującym
bogatą kolekcję malarstwa litewskiego ostatnich dwóch
stuleci. Uniwersytet Wieleński z dziedzińcem i kościołem
Św. Janów, Katedra, pomnik Mickiewicza. Czas wolny.
20.00 obiadokolacja, po kolacji wyjazd w drogę powrotną
do Kołobrzegu
DZIEŃ 5
Przyjazd do Kołobrzegu

ŚWIADCZENIA
autokar klasy lux,
opieka pilota-przewodnika,
pieczenie KL i NNW,
2 śniadania, 3 obiadokolacje,
2 noclegi,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
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