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Ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 

POLAND 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 4888819 

NIP 852-100-38-73 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 
 

 
 

Rok założenia  
1994 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

Wycieczka na Litwę :Wilno , Kowno, Troki 

 

 

TERMIN: 5-9.08.2020                      CENA: 690 zł 
           

ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, rozkładanymi fotelami, klimatyzacją. 

- 2 noclegi w hotelu ** w Wilnie lub okolicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

- opieka pilota – przewodnika. 

- ubezpieczenie KL i NW.  

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień -  wyjazd w godzinach popołudniowych   Przejazd na Litwę. 

2 dzień – przyjazd do Wilna zwiedzanie: Cmentarz Rossa z Mauzoleum Józefa Piłsudskiego, Góra Trzech 

                Krzyży, spacer aleją Giedymina, Ostra Brama z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, po 

                zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień – śniadanie, przejazd do Trok, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich. 

                Następnie przejazd do Kowna, zwiedzanie: Starówka, gimnazjum Adama Mickiewicza, Klasztor 

                Kamedułów. Przejazd do Wilna do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie Wilna: Uniwersytet Wileński, Litewskie 

                Muzeum Narodowe, Katedra św. Stanisława, czas wolny, wyjazd z Wilna w godzinach 

popołudniowych, przejazd do Polski.  

5 dzień -  przewidywany powrót do Polski w godzinach rannych.  

 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty rezerwacyjne ,obowiązkowych lokalnych opłaty 

drogowe , TFG ,przewodników, zestawy słuchawkowe audio-guide, opłatę klimatyczną  obligatoryjnie płatne u 

pilota: 50  EURO. 

- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

-     limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.  

-     ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej  

walizki!   

 

 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.12.2019 

. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 

 


