
 

 

 

 

ZIELONA SZKOŁA NA LITWIE 

Aqua Park w Druskiennikach - Wilno - Troki - Kowno  
Spływ kajakowy rz. Krutynią lub Czarną Hańcza 

 Termin: do uzgodnienia 

 Cena wg kalkulacji indywidualnej zależna od wielkości grupy.  

 Ramowy program wycieczki: 

 1 dzień - zbiórka na parkingu przy szkole w godzinach porannych. Przejazd w stronę granicy polsko – 
litewskiej, przyjazd do Druskiennik - popularnego uzdrowiska otoczonego lasami Puszczy Orańsko – 
Druskiennickiej, położonego nad szeroko rozlanymi wodami Niemna, 2-godzinna zabawa w kompleksie Parku 
Wodnego w Druskiennikach (kompleks łaźni, basenów i zjeżdżalni o powierzchni 25 tys. m

2
). 

 Spacer po miasteczku jeżeli czas pozwoli.  
 Po południu wyjazd w stronę Trok (120 km) – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 2 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Wilna – zwiedzanie najważniejszych zabytków litewskiej 
stolicy. Na trasie spaceru między innymi Stare Miasto, Ostra Brama - maleńka kaplica, gdzie wisi obraz będący 
symbolem miasta, najpopularniejszy wileński deptak – ulica Pilies, kościół św. Jana, gdzie organistą swego 
czasu był Stanisław Moniuszko, Uniwersytet Wileński, gdzie studiowali m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Józef Ignacy Kraszewski, Czesław Miłosz. W dalszej części spaceru perła wileńskiego baroku – Kościół Piotra  
i Pawła, nekropolia królów polskich – Katedra św. Stanisława, sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kościół św. 
Ducha, panorama starówki ze Wzgórza Trzech Krzyży, zabytkowy cmentarz na Rossie.   
 W trakcie zwiedzania przerwa na odpoczynek wg decyzji opiekunów.  
 Wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, czas na odpoczynek, gry i zabawy, obiadokolacja, 
nocleg.  

 3 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Kowna, malowniczo położonego miasta w widłach 
Niemna i Wilii. Zwiedzanie Starówki Kowieńskiej – ratusz, gotycko-barokowa katedra św. Piotra i Pawła, kościół 
Witolda, ruiny zamku z XIV w. W trakcie zwiedzania czas wolny.  
Fakultatywnie po południu przejazd do parku przygód Lokes Peda – 3 godziny zabawy w parku linowym.  
 Wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, czas na odpoczynek, gry i zabawy, obiadokolacja 
nocleg.  

 4 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Trok – starego grodu litewskiego – zwiedzanie zamku 

na jeziorze Galwe. Po południu wycieczka rowerowa po okolicy. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.  

 5 dzień - Pobudka we wczesnych godzinach porannych. Po śniadaniu i wykwaterowanie wyjazd  

w stronę granicy polskiej. 

 Spływ kajakowy – 2 warianty  

 1 wariant - spływ kajakowy Krutynią uznawaną za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy. 
Jest bardzo ciekawy i zróżnicowany, przebiega przez Puszczę Piską, a od J. Mokrego także przez Mazurski 
Park Krajobrazowy. Start w miejscowości Sorkwity. Czas spływu – 3 - 4 godz., 13.00 – 17.00 
 
 2 wariant - Spływ Kajakowy Czarną Hańczą, która jest lewobrzeżnym dopływem Niemna. Rzeka 
wypływa ze wzgórz morenowych leżących na północ od jeziora Hańcza i na wysokości wsi Rygol łączy się  
z Kanałem Augustowskim.  Czas spływu – 4-5 godz., 11.00 – 16.00. Start w miejscowości Wigry. 



 

 

 

 Proponujemy świadczenia: 

transport autokarem turystycznym; 
4 noclegi w zagrodzie agroturystycznej w okolicy Trok, pokoje 2 - 4 os., przy obiekcie zaplecze rekreacyjne - 
boisko do piłki nożnej i siatkówki; wyżywienie zgodnie z programem – 4 obiadokolacje i 4 śniadania (możliwość 
opcji z 3 posiłkami dziennie – śniadanie, obiad, kolacja); 
opieka pilota podczas realizacji programu wycieczki; 
usługa przewodnicka podczas zwiedzania Wilna, Trok i Kowna;  
wynajęcie rowerów.  

 Świadczenia fakultatywne – do wyboru: 

 -  pobyt w kompleksie Parku Wodnego w Druskiennikach – 2 godz. - ok. 12  €/os.   

 -  bilety wstępu  do zwiedzanych obiektów w Wilnie, Trokach i Kownie – ok. 10 €/os. 

   bilety wstępu do parku linowego Lokes Peda k. Kowna – 3 godz. ok. 10 €/os. 

 - spływ kajakowy: 

 Krutynia - 25 zł/os. (z opieką 2 ratowników)   

 Czarna Hańcza – 32 zł/os. (z opieką 2 ratowników + bilet wstępu na teren Wigierskiego Parku 
 Narodowego)   

 Przedstawiona propozycja jest programem ramowym a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

 Program można modyfikować tak, aby dopasować go do możliwości i charakteru grupy.  

 

         ZAPRASZAMY 


