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WYCIECZKA SZKOLNA 
MAZURY I LITWA 

 
Dzień pierwszy 
Wyjazd autokarem do Elbląga 
 

Dzień drugi 
W godzinach rannych przyjazd do Elbląga. Wsiadamy na statek i zaczynamy prawie 4,5 godz.  
rejs od Elbląga do Buczyńca. Trasa rejsu przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym 
znajdują się m.in.: system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań 
hydrotechnicznych na świecie oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno. Po 
przypłynięciu do Buczyńca indywidualne zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego, potem 
przejazd na obiad do pobliskiej restauracji. Przejazd do Mikołajek do pensjonatu na 
zakwaterowanie. Wieczorem wieczorek integracyjny z DJ dla uczestników wycieczki.  
 

Dzień trzeci 
Śniadanie. Przejazd do Stańczyków, wejście na najwyższe mosty w Polsce, najbardziej 
rozpoznawalne budowle na Mazurach - Akwedukty Puszczy Rominckiej. Następnie przejazd 
do Kowna, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta na Litwie, 
na początek piękny Klasztor Kamedułów malowniczo położony w Pożajściu nad Morzem 
Kowieńskim, następnie spacer starówką gdzie zobaczymy Zamek, Kościół św. Jerzego, 
Seminarium Duchowne, Plac Ratuszowy, Dom Perkuna, Kościół Witolda, Katedrę Kowieńską. 
W czasie zwiedzania czas wolny do dyspozycji grupy między innymi na indywidualny posiłek-
polecamy specjały kuchni litewskiej – cepeliny, chłodnik litewski, domowy kwas chlebowy. 
Przejazd do centrum Wilna do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień czwarty 
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Wileńskiej Starówki, początek przy Ostrej 
Bramie, spacer Starówką w dół do Placu Katedralnego: Świątynia Unicka, Cela Konrada, 
Cerkiew Św. Ducha, Plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki Starówki, polski Kościół Św. Ducha, 
Kościół Św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego ,,Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński z 
dziedzińcami i Kościołem Św. Janów. Czas wolny do dyspozycji grupy. Dalsze zwiedzanie: Plac 
Katedralny, Zaułek Bernardyński z Muzeum Mickiewicza. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień piąty 
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem, dalsze zwiedzanie Wilna, przejazd na Rossę i 
zwiedzanie cmentarza, na którym spoczywa serce Piłsudskiego, następnie przejazd do 
najpiękniejszego w Wilnie Kościoła Piotra i Pawła i na Górę Trzech Krzyży, z której zobaczymy 
piękną panoramę wileńskiej Starówki, potem dzielnica Republiki Zarzeczańskiej (Uzupio) - 
miejsce spotkań wileńskiej bohemy. Czas wolny do dyspozycji grupy. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 



Dzień szósty  
Śniadanie. Przejazd do Trok, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasteczka malowniczo 
położonego wśród jezior. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie się z kulturą Karaimów 
licznie zamieszkujących te tereny. Największą atrakcją jest położony na wyspie zamek Wielkich 
Książąt Litewskich. W czasie zwiedzania czas wolny do dyspozycji grupy między innymi na 
indywidualny posiłek - polecamy degustację kuchni karaimskiej kibiny - duże pierogi z 
kruchego ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa podane z tradycyjnym karaimskim rosołem. 
Na życzenie grupy można dodatkowo zorganizować 1 godzinny rejs statkiem po jeziorach 
trockich. Przejazd do Wigier, zwiedzanie z przewodnikiem Pokamedulskiego Klasztoru, czas 
wolny do dyspozycji grupy. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Suwałk do hotelu na 
zakwaterowanie i nocleg.  
 

Dzień siódmy 
Śniadanie. Przejazd do Gierłoży, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Wilczego Szańca - 
byłej wojennej kwatery Adolfa Hitlera, czas wolny na zakup pamiątek. Przejazd na obiad do 
pobliskiej restauracji. Przejazd do Świętej Lipki, zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego z 
muzeum, prezentacja organów, czas wolny na zakup pamiątek.  
Ok. 17:00 Wyjazd w drogę powrotną.  
 

Dzień ósmy 
Powrót do domu wczesnym rankiem. 
 
 

Cena: 1330 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem na całej trasie (KLIMATYZACJA, DVD, BAREK, WC) 

 1 nocleg w Mikołajkach, 3 noclegi w Wilnie, 1 nocleg w Suwałkach (pokoje z łazienkami, 

TV, Wi-Fi) 

 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 2 obiady, 1 wieczorek integracyjny z DJ 

 usługi miejscowych polskojęzycznych przewodników 

 opiekę pilota 

 opłaty drogowe, parkingowe, graniczne i miejscowe 

 system słuchawkowy Tour Guide 

 ubezpieczenie KL i NNW 

Cena nie obejmuje:  

 opłat drogowych, parkingowych, granicznych i miejscowych 

 systemu słuchawkowego Tour Guide 

 biletów wstępu (wszystko dodatkowo płatne u pilota w autokarze 40 euro/os.) 

 
 


