
 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie zaprasza 
czterodniową wycieczkę na trasie:  

WILNO – TROKI – KOWNO i Ziemia Augustowska  

w dniach  30.04 – 3.05.2015 
Dzień 1 (30.04.2015) 
Wyjazd z Tarnowa około godziny 21. Spod Hotelu „ Tarnovia” .Przejazd w kierunku Litwy. 
Dzień 2 (1.05.2014) 
Kontynuacja podróży. W drodze planowane krótkie postoje, śniadanie we własnym zakresie. Przyjazd do 
Wilna i spotkanie z przewodnikiem. i całodzienne zwiedzanie Wilna. Zaułek Gotycki - kościół św. Anny, 
perełka architektoniczna, o której Napoleon powiedział: "Ten kościół mógłbym na rękach zanieść do 
Paryża". Kościół Bernardyński, św. Michała, pomnik Adama Mickiewicza, Muzeum Mickiewicza, Góra 
Trzech Krzyży, nazywana również Łysą Górą, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto. Zwiedzanie 
baroku wileńskiego: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu z – piękną, barokową fasadą, a przede 
wszystkim sztukateriami przedstawiającymi sceny rodzajowe - ponad 2 tysiące postaci w niepowtarzalnych 
pozycjach. Następnie cmentarz na Rossie. W programie mamy również spacer po wileńskiej starówce: Plac 
Katedralny, Plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza. Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej, 
Uniwersytet Wileński, Getto Wileńskie, Cerkiew św. Ducha, gdzie znajdują się szczątki chrześcijańskich 
męczenników straconych przez księcia Olgierda za przyjęcie prawosławia. Ulica Trocka, kościół Kalwiński, 
miejsca Moniuszkowskie, ulica Niemiecka, kościół Protestancki, Brama Bazyliańska, klasztor i cerkiew św. 
Ducha, kościół św. Teresy, cerkiew św. Mikołaja - jedna z najstarszych na Litwie świątyń. W czasie 
zwiedzania czas wolny na zakup pamiątek  i przysłowiową kawę. Wieczorem przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 

   
Wnętrze kościoła na 

Antokolu 
Cmentarz na Rossie Wilno – Ostra Brama 

 
Dzień 3 (2.05.2015) 
Śniadanie, a następnie przejazd do oddalonych od Wilna 30 km, Trok  - miejscowości wtopionej w 
połyskujące błękitem jeziora, pachnące lasy sosnowe i zielone doliny. Zwiedzanie malowniczo 
położonego na wysepce zamku. Po zwiedzaniu czas wolny, który będzie można wykorzystać na 
spróbowanie przysmaków kuchni karaimskiej – Karaimowie w poprzednich stuleciach mieli w 
Trokach jeden z głównych ośrodków swojej kultury. Następnie udamy się do Kowna - zwiedzanie, 
m.in. Starego Miasta, ruin zamku kowieńskiego, ratusza, Katedry św. Piotra i Pawła, Domu 
Perkuna, spacer po Alei Wolności. Nocleg i obiadokolacja w okolicach Kowna. 

   



    Troki- zamek na wyspie      Kowno – Dom Perkuna            Kowno - zamek 
 
 
Dzień 4 (3.05.2015) 
Śniadanie, a następnie przejazd do Augustowa.  Uczestniczymy w rejsie do Studzienicznej na trasie 
zwaną  „papieską” bo właśnie nią płynął nasz Papież podczas jednej ze swych pielgrzymek do 
Polski. Po rejsie udajemy się do oddalonej 1 km Płaskiej aby uczestniczyć we mszy św. O godzinie 
13. Po mszy ruszamy w drogę powrotną do Tarnowa. Planowany przyjazd około godziny 23. W 
czasie podróży przewidziane postoje na toaletę i kawę. 

    
Sanktuarium w 
Studzienicznej 

Pomnik Papieża obok 
sanktuarium 

Rejs po Kanale  Augustowskim 

 
Cena: 770 zł  / istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na trzy raty/ 
 
Cena zawiera: 

• Przejazd autokarem klasy LUX 
• 1 nocleg w hotelu w Wilnie w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami 
• 1 nocleg w hotelu w Kownie w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami 
• 2 śniadania 
• 2 obiadokolacje 
• Opiekę pilota podczas trwania całej imprezy 
• Licencjonowanego przewodnika po Wilnie 
• Ubezpieczenie KL i NNW 
• Opłaty drogowe i parkingowe 

 
Cena nie zawiera: 

• Biletów wstępu i kosztów rejsu po Kanale Augustowskim – ok.15 EURO 
 
Zgłoszenia i wpłata całości w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2015r.Przy 
zgłoszeniu konieczna wpłata wpisowego 150 zł.    Tel. 14 655 8553 lub   e-mail :  
prezes-ziut@wp.pl     Spotkanie przed wycieczką w dniu 9 kwietnia 2015r.o godz. 
16.00 w Biurze Zarządu Oddziału ul. Piłsudskiego 24 
 
 
www.tarnow.znp.edu.pl                                    Serdecznie zapraszamy !!! 
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