
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

 serdecznie zaprasza  pielęgniarki i położne na 

 wycieczkę do Wilna i na Mazury 

 

 Termin: 06.10-09.10.2016 

 Transport: autokar klasy turystycznej: klimatyzacja, WC, barek, TV. 

 Nocleg: Dom Pracy Twórczej; Hotel ***. 

 Cena: 710,00 zł od osoby.  

 

Proponowany program 

 

Dzień 1 – 06.10.2016r (czwartek)  
Wyjazd uczestników według ustalonego planu. Przejazd do Świętej Lipki (ok. 580 
km.). Zwiedzanie barokowej świątyni i klasztoru – koncert organowy.  Przejazd na 
Wigry 
(140 km.). Rejs po jeziorze statkiem, którym pływał Jan Paweł II. Podczas rejsu kawa  
i kremówka papieska.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 1. nocleg. 
Dzień 2 – 07.10.2016r (piątek)  
Śniadanie. Przejazd do Trok (ok. 165 km.). Spacer nad jeziorem wokół gotyckiego 
zamku.  Przejazd do Wilna (ok. 30 km.). Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. 
Spacer po starówce wileńskiej z przewodnikiem. Obiadokolacja. Przejazd do Turgiel 
(ok. 35 km). Pobyt w gościnie u diaspory polskiej na Litwie – występ artystyczny 
zespołu folklorystycznego. Degustacja miejscowych wyrobów kulinarnych. Powrót do 
hotelu. 2. nocleg. 
Dzień 3 – 08.10.2016r (sobota)   
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Cmentarz na Rossie, barokowy 
kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Wzgórze Trzech Krzyży, Pałac Prezydencki  
(z zewnątrz), budynek Uniwersytetu Wileńskiego, Kościół św. Ducha, Plac Ratuszowy, 
Cerkiew św. Ducha, zaułek Gotycki, Kościół św. Anny, Pomnik Adama Mickiewicza. 
Powrót do  hotelu. Wieczorek litewski (kolacja w formie wieczorku litewskiego).  
3. nocleg. 
Dzień 4 – 09.10.2016 (niedziela)  
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do Studzienicznej (ok. 200 km.) . 
Pobyt w Sanktuarium.  Kontynuacja podróży do Opola (ok. 650 km.). Przyjazd do 
Opola  
w godzinach nocnych.  Zakończenie wycieczki. 
 
Uwaga: 
Kolejność poszczególnych  punktów  programu może ulegać zmianie w zależności np. 
od warunków pogodowych, ograniczeń komunikacyjnych, sytuacji losowych. 
 
Świadczenia: 

 transport autokarem, 

 zakwaterowanie: 3 noclegi: 1 nocleg na Wigrach Dom Pracy Twórczej (eremy  
w klasztorze pokamedulskim); 2 noclegi w Wilnie Hotel *** ; 

 wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje;  

 wieczór artystyczny z poczęstunkiem w Turgielach; 

 wieczór litewski w restauracji z wyżywieniem i alkoholem; 



 rejs statkiem Tryton po jeziorze Wigry; 

 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów; 

 opieka pilota; 

 opieka duchowa księdza;  

 możliwa codzienna Msza św.;  

 usługi przewodnickie; 

 ubezpieczenie NNW, KL, BP. 
 

 
Płatność: 
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty w wysokości 200,00 zł. od osoby 
w terminie do dnia 5 września 2016 r. na konto OIPiP: Bank Zachodni WBK I Oddział 
w Opolu 33 1090 2138 0000 0005 5600 0581 z dopiskiem „wycieczka”. 
Pozostałą kwotę w wysokości 510,00 zł. należy wpłacić w terminie do dnia 30 
września 2016 r.  
 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z OIPiP w Opolu pod numer tel. 
77 455 09 57. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę 
urodzenia, nr serii dowodu osobistego, telefon kontaktowy.  
 
Plan zbiórek uczestników i godziny wyjazdu: 
Planowany wyjazd z Opola ok. godz. 01:45. Szczegółowy plan  zbiórek uczestników 
i godziny wyjazdu podane zostaną w terminie późniejszym i dostosowane w 
zależności  od miejsca zamieszkania uczestników.  
 
 

 
 

 
Organizatorem jest: 

 

 

 
Biuro Podróży  

GOLD TOUR sp. z o. o. 
ul. Batorego 12A 
48-200 Prudnik 

tel.: (77) 436 38 41 
email: goldtour@goldtour.eu 

www.goldtour.eu 

 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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