Wilno. Miniprzewodnik

SPIS TREŚCI

MIESZKAŃCY WILNA SĄ
BARDZO AKTYWNI
Wilno może Cię zaskoczyć – choć wiele najpiękniejszych sekretów
stolicy Litwy widocznych jest dla wszystkich, to nie mówi się o nich zbyt
wiele. W średniowiecznym Starym Mieście wpisanym na listę światowego
dziedzictwa UNESCO znajduje się wiele historycznych budynków i wspaniałych
parków, a przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Nowoczesne instalacje
sztuki ulicznej, współczesna kuchnia i pełne wrażeń atrakcje rekreacyjne to
idealny sposób na niezapomniane wakacje.
Niniejszy przewodnik dostarczy Ci mnóstwo puzzli, z których złożysz
swój własny obraz Wilna. Zapraszamy!
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CO WARTO ZOBACZYĆ
INTERESUJĄCE DZIELNICE
AKTYWNY WYPOCZYNEK
GDZIE I CO ZJEŚĆ
GDZIE SIĘ BAWIĆ
DOKĄD NA ZAKUPY
SZTUKA W WILNIE
PARKI W WILNIE
WYCIECZKI JEDNODNIOWE
ŻYDOWSKIE WILNO
PIELGRZYMI W WILNIE
POLSKIE WILNO
WILNO Z DZIEĆMI
WILNO ZA DARMO
WYCIECZKI PO WILNIE
MEET A LOCAL
WSKAZÓWKI
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POWODÓW,
BY ZAKOCHAĆ
SIĘ W WILNIE
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Możesz latać jak ptak –
lub przynajmniej zobaczyć
Stare Miasto z lotu ptaka –
korzystając z lotu balonem.

Wilno jest bardziej zielone niż
dolary. Liczne parki, skwery
i rezerwaty przyrody w sercu
miasta sprawiają, że jest ono
jedną z najbardziej zielonych
stolic Europy.

Do najciekawszych miejsc w
Wilnie dotrzesz na własnych
nogach. Wilno jest bardzo
kompaktowe i przyjemnie się
po nim spaceruje, z łatwością
wykonasz tu zalecane
codziennie 10 000 kroków.

Miasto nigdy nie zasypia.
Naprawdę. Udaj się do „Złotego
Trójkąta”, a przestaniesz
odróżniać dzień od nocy.

W jeden weekend możesz
stać się prawdziwym
koneserem sztuki. Wilno jest
po brzegi wypełnione sztuką
współczesną i muzeami.
4

Wilno. Miniprzewodnik

Możesz mieć puste kieszenie,
ale serce pełne wrażeń. Miejskie
przygody, sztukę uliczną i
zwiedzanie możesz mieć
całkiem za darmo.

To jak życie w czterech porach
roku – w Wilnie każda z pór roku
jest inna, możesz je poczuć i
odkryć.

Ucztuj jak król. W Wilnie jest
tyle wspaniałego jedzenia, że
skosztowanie wszystkiego może
być wręcz niewykonalne.

Twój piwny brzuch będzie
zachwycony. Browary
rzemieślnicze i puby znajdziesz
w Wilnie na każdym rogu.

Drzwi są otwarte 24/7
i zapraszają wszystkich do
podziwiania niesamowitej
architektury, cudów natury i
oszałamiających widoków.
Wilno. Miniprzewodnik
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O WILNIE
Populacja:
570,806
mieszkańców
Powierzchnia:
401 km²
Czas:
GMT+2
godziny
Klimat:
morski/
kontynentalny
Język:
litewski

Waluta:
euro
Członkostwo:
EU, NATO

WAŻNE DATY
1323

1387

1579

1812

1795

1636

16.02.1918

1940

1945

2009

2004

1990

Wielki książę litewski
Giedymin przenosi
stolicę Litwy z Trok
do Wilna

Starówka:
największa
w państwach
bałtyckich, pod
patronatem
światowego
dziedzictwa
UNESCO

Napoleon
odwiedza
Wilno

Wilno zostaje
Europejską Stolicą
Kultury

2015

Litwa dołącza
do strefy euro

Wilno. Miniprzewodnik

Założenie
Uniwersytetu
Wileńskiego

Opłata turystyczna:
1 euro za osobę za noc

Litwa odzyskuje
niepodległość
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Wielkie Księstwo
Litewskie przyjmuje
chrześcijaństwo

Wilno znajduje się
w zaborze rosyjskim
i zostaje stolicą
guberni wileńskiej

Okupacja Wilna
przez Sowietów,
później przez
Nazistowskie
Niemcy

Litwa wstępuje
do Unii Europejskiej
i NATO

Powstanie
Jarmarku
Kaziukowego

Koniec drugiej
wojny światowej,
Wilno zostaje
w ZSRR

Litwa odzyskuje
niepodległość
i odłącza się
od ZSRR

DZISIAJ
odwiedzasz je Ty

Wilno. Miniprzewodnik
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TOP OFERTY

ZAOSZCZĘDŹ

VILNIUS PASS

do 93

€

Bezpłatne zwiedzanie
Odkryj to, co najciekawsze w Wilnie w ciągu 24,
48 lub 72 godzin! Baw się i oszczędzaj pieniądze
w wileńskim Starym Mieście, wpisanym na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzaj
miasto pieszo, autokarem lub nawet łodzią. Z
Vilnius Pass masz bezpłatny wstęp do muzeów,
bezpłatne przejazdy środkami transportu
publicznego, a także korzystasz ze specjalnych
zniżek u ponad 60 partnerów.

Zwiedzanie autokarem HOP-ON HOP-OFF
Tradycyjna wycieczka po Starym Mieście
Zwiedzanie z przewodnikiem audio
Zwiedzanie tematyczne z Vilnius with Locals

Bezpłatne muzea
Ekspozycje Litewskiego Muzeum Narodowego
Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Vilnius Pass

Muzeum Okupacji i Walki o Wolność
Muzeum Dziedzictwa Kościelnego
Muzeum Zabawek
Wieża Telewizyjna
Muzeum Rzeźb Czekoladowych w Trokach

Bezpłatny gorący napój
W kilku lokalnych restauracjach czekają na Ciebie gorące napoje.
W niektórych lokalach trzeba coś zamówić, lecz niektóre oferują
bezpłatne napoje bez żadnych zobowiązań.
ERTLIO NAMAS
...GREY
Karta 24-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 48-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 72-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 72-godzinna,
z biletem komunikacji
miejskiej

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

Wileńskie Centra Informacji Turystycznej:
Pilies 2 (siedziba główna), +370 5 262 9660, citycard@vilnius.lt
Didžioji 31 (ratusz), Rodūnios kelias 2
(międzynarodowy port lotniczy w Wilnie, hala przylotów)
Zarezerwuj online i zaoszczędź 1 euro na każdej karcie! www.govilnius.lt
8
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KYBYNLAR
SAULA

Bezpłatny transport publiczny
Bezpłatny transport publiczny z 72-godzinną kartą Vilnius Pass

Znajdź więcej ofert na www.govilnius.lt
Wilno. Miniprzewodnik
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CO WARTO
ZOBACZYĆ
Obiekty, które koniecznie
musisz odwiedzić przed
wyjazdem

WILEŃSKA BAZYLIKA
KATEDRALNA
Najważniejsze katolickie sanktuarium na
Litwie, bazylika katedralna św. Stanisława
i św. Władysława w Wilnie liczy sobie już
ponad sześć wieków. Znajduje się w niej
wiele cennych przedmiotów religijnych,
artystycznych i historycznych. W katedrze
znajduje się też Kaplica św. Kazimierza, jeden z najpiękniejszych w Wilnie skarbów
wczesnego baroku.
Katedros a. 2, www.katedra.lt

WIEŻA GIEDYMINA
To jeden z najznamienitszych symboli Wilna.
Jedyna zachowana wieża Zamku Górnego
z XIV wieku pochodzi z czasów wielkiego
księcia litewskiego Witolda. Platformy
widokowe na Wzgórzu Giedymina i Wieży
Giedymina oferują imponującą panoramę
na Stare Miasto, która jest najbardziej
spektakularna o zachodzie słońca.
Arsenalo g. 5, www.lnm.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

BEZPŁATNIE

PAŁAC PREZYDENCKI
PAŁAC WIELKICH
KSIĄŻĄT LITEWSKICH
Zrekonstruowany Pałac Wielkich Książąt
Litewskich opowiada historię Wilna i obejmuje XV-wieczne ruiny zamku dolnego.
Chociaż pałac został rozebrany w XIX wieku, to podczas późniejszych wykopalisk archeologicznych znaleziono w tym miejscu
niemal pół miliona unikatowych artefaktów, które dały podwaliny pod odbudowę
pałacu. Pałac Wielkich Książąt Litewskich
został odrestaurowany w 2013 roku, a następnie udostępniony zwiedzającym. Ekspozycje przedstawiają odtworzone historyczne wnętrza, codzienne życie wielkich
książąt litewskich i innych mieszkańców
pałacu, a także broń i instrumenty tego
okresu.

Dziś prezydent Litwy i jego współpracownicy urzędują w klasycystycznym
XVIII-wiecznym pałacu. Gdy prezydent
przebywa w pałacu, nad dekoracyjną fasadą Vytis powiewa flaga. Uroczysta ceremonia zmiany flagi odbywa się w każdą
niedzielę w samo południe. W pałacu znajduje się nowoczesne centrum informacji
edukacyjnej, które szczegółowo opisuje
funkcjonowanie państwa litewskiego i jego
demokracji.
S. Daukanto a. 3,
www.prezidentura.lt
BEZPŁATNIE (wymagana rejestracja)

Katedros a. 4, www.valdovurumai.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass
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CO WARTO
ZOBACZYĆ

UNIWERSYTET WILEŃSKI
Uniwersytet Wileński został założony w
1579 roku, ale budowa kompleksu uniwersyteckiego trwała kilka wieków. Obejmuje on budynki architektury gotyckiej,
renesansowej, barokowej i klasycystycznej. Uniwersytet kryje 13 wewnętrznych
dziedzińców, a biblioteka, założona w 1570
roku, zawiera wiele rzadkich rękopisów.
Gdy jest ciepło, można podziwiać przepiękny widok na Wilno z dzwonnicy kościoła św. Jana.

ZARZECZE

RATUSZ

Oddzielone od wileńskiej starówki rzeką
Wilenką Zarzecze to najmniejsza i być może
najbardziej imponująca dzielnica Wilna.
Mieszkańcy Zarzecza wspólnie ogłosili
swoją niepodległość 1 kwietnia 1997 roku,
a od ponad dekady Niepodległa Republika
Zarzecza ma własnego prezydenta, walutę
i hymn. Konstytucja Republiki Zarzecza,
przetłumaczona na ponad 25 języków,
jest umieszczona na ścianie dzielnicy. To
dzielnica pełna sztuki, z niepowtarzalną
artystyczną atmosferą, pełna kreatywnych
przestrzeni i ekscentrycznych postaci.

Wileński ratusz to jeden z trzech historycznych ratuszów pozostałych na Litwie.
Budynek został zbudowany w XV wieku, potem został odbudowany przez Wawrzyńca
Gucewicza w XVIII wieku, po zniszczeniu
go przez pożary. Dziś ratusz w Wilnie służy
jako budynek reprezentacyjny, w którym
odbywają się wystawy i gale, a Plac Ratuszowy, podobnie jak w dawnych czasach,
wykorzystywany jest podczas jarmarków.

Užupio g. 2

Didžioji g. 31, www.vilniausrotuse.lt
BEZPŁATNIE

BASTEJA MURU
OBRONNEGO
Mur obronny o długości 2,5 km otaczał
całe Wilno i został zbudowany w XVI wieku.
W XVII wieku przy bramie Subocz zbudowano bastion artyleryjski. Piwnice bastionu są miejscem zamieszkiwanym przez
legendarnego wileńskiego bazyliszka. Odnowiony bastion stanowi przegląd historii
muru obronnego Wilna i uzbrojenia tamtych czasów.
Bokšto g. 20/18, www.lnm.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

BEZPŁATNIE

Universiteto g. 3, www.vu.lt
€

OSTRA BRAMA

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY
Kościół św. Anny przy zespole klasztornym bernardynów został zbudowany pod
koniec XV wieku i jest jednym z najpiękniejszych przykładów późnogotyckiej architektury w Wilnie. Legendarny kościół
zachwyca kunsztem; do oryginalnego
zdobienia elewacji użyto aż 33 różnych
rodzajów cegieł. Istnieją nawet dwie cegły
ze znakami mistrzowskimi wbudowane w
jedną ze ścian, które jak dotąd nie zostały
rozszyfrowane.
Maironio g. 8
BEZPŁATNIE
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MUZEUM OKUPACJI
I WALK O WOLNOŚĆ
Muzeum mieści się w dawnym budynku
KGB, w którym przez pięćdziesiąt lat
były planowane i wykonywane zbrodnie
sowieckiego reżimu. Nie jest to muzeum
dla osób o słabym sercu. Dawne więzienie
KGB pozostało nietknięte, więc można
wejść do starych celi i pomieszczeń, w
których odbywały się wyroki śmierci.
Muzeum było jednym z wielu miejsc w
Wilnie i okolicy, w których kręcono sceny
do miniserialu HBO o Czarnobylu.
Aukų g. 2A, www.genocid.lt

Pierwsze informacje o Ostrej Bramie pojawiły się w 1514 roku. Stanowi ona jeden z
najbardziej charakterystycznych symboli
miasta. Ostra Brama była pierwotnie jedną z wież obronnych przekazanych karmelitom w XVI wieku, a ostatecznie stała
się Kaplicą Matki Bożej. W XVII-wiecznej
kaplicy znajduje się słynny obraz Najświętszej Maryi Panny znany z licznych cudów,
a setki pielgrzymów wciąż składają tutaj
swoje śluby. Dziś Ostra Brama jest jednym
z najważniejszych zabytków historycznych,
kulturalnych i religijnych w Wilnie.
Aušros Vartų g. 14,
www.ausrosvartai.lt

MUZEUM MO
MO jest prywatnym nowoczesnym wileńskim muzeum, w którym znajduje się
kolekcja 5000 dzieł wybitnych współczesnych artystów litewskich od lat 60. XX
wieku do chwili obecnej. Zaprojektowane
przez Daniela Libeskinda – znanego architekta polsko-amerykańskiego pochodzenia – muzeum organizuje także koncerty,
pokazy filmowe i wydarzenia zrzeszające
aktywną społeczność miłośników sztuki
w mieście.
Pylimo g. 17, www.mo.lt
Zniżka z Vilnius Pass

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE z Vilnius Pass
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INTERESUJĄCE
DZIELNICE

ZARZECZE
Zarzecze to najmniejsza dzielnica Wilna, zajmująca powierzchnię 0,6 km²
i oddzielona od Starego Miasta rzeką Wilenką.

Miejsca dla każdego
poza Starym Miastem

PUNKT KONTROLI
GRANICZNEJ
Główne wejście do Republiki Zarzecza to
most na Zarzeczu, który został zbudowany w 1901 roku. Chociaż przekraczając
granicę nie ma obowiązku pokazywania
paszportu, to w pobliskim centrum informacyjnym Republiki Zarzecza, o nazwie
„Magnetai ir stebuklai”, można uzyskać
wizę. Granicy strzeże także słynna Syrenka
z Zarzecza, która znana jest z tego, że swoim śpiewem zwodzi podróżnych, by zostali
na Zarzeczu na zawsze.
Skrzyżowanie Maironio/Užupio g.

KONSTYTUCJA ZARZECZA
W Republice Zarzecza obowiązuje specjalna konstytucja, która działa na wyobraźnię
odwiedzających niekonwencjonalnym i
wolnym duchem, charakterystycznym dla
samej dzielnicy. Przy ulicy Paupio stoi ściana, na której wywieszona jest konstytucja i
jej tłumaczenia na ponad 25 języków. Każdy
odwiedzający Zarzecze znajdzie w tej dzielnicy coś ciekawego. Mieszkańcy Zarzecza
Romas Lileikis i Tomas Čepaitis opracowali
konstytucję w ciągu trzech godzin.
Paupio g.
BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

ANIOŁ ZARZECZA
Zarzecze jest chronione przez anioła stróża – rzeźbę ustawioną ku czci artysty Zenonasa Šteinysa, który nasycił anioła duchem dzielnicy. Anioł z Zarzecza wykluł się
z rzeźby jaja w 2002 roku. W dniu 1 kwietnia
każdego roku Zarzecze świętuje Dzień Niepodległości na Placu Anioła.
Skrzyżowanie ulic Malūnų-Užupio-Paupio g.
BEZPŁATNIE

INKUBATOR SZTUKI
ZARZECZA
Dom nad rzeką Wilenką, w którym studenci
ASP w Wilnie w 1996 roku założyli wspólnotę artystyczną, przekształcono w pierwszy
inkubator sztuki w krajach bałtyckich. Dziś
w jego okolicy można napotkać nieoczekiwane i ciągle zmieniające się rzeźby i instalacje, a w pobliskich pracowniach osobiście
przyjrzeć się procesowi twórczemu i porozmawiać z lokalnymi artystami.
Užupio g. 2a, www.umi.lt
BEZPŁATNIE
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OKOLICA STACJI
KOLEJOWEJ

ZWIERZYNIEC

Zrewitalizowana okolica dworca kolejowego przyciąga i fascynuje gości
swobodną atmosferą i ciągłymi eksperymentami. Czas szybko mija, gdy
podziwiasz stuletnią architekturę i sztukę uliczną, dajesz się wciągnąć w wir
gastronomicznych przygód i bawisz się na najlepszych imprezach w mieście.

TARGOWISKO „POD HALĄ”

SZTUKA ULICZNA

To tradycyjne targowisko, zbudowane w
1906 roku, nie tylko oferuje świeże produkty spożywcze prosto od lokalnych rolników, ale także zaprasza do skosztowania
rozmaitych potraw z różnych stron świata.
Z targowiska „Pod Halą” nie można wyjść
ani głodnym, ani z pustymi rękami.

Uważnie się rozglądaj podczas zwiedzania
okolicy dworca kolejowego; fasady budynków zdobią zaskakujące dzieła sztuki
ulicznej. Sepe & Chazme, warszawski duet
street artu, tworzy karnawałowe postacie,
uznany włoski artysta Millo przedstawia
fantastyczne miasto, a Os Gemeos, bliźniacy z São Paulo, upamiętniają litewskiego
dziadka w Giant’s Palm.

Pylimo g. 58

Pylimo g. 66
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Dzielnica ta od dawna jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców, ze względu na atmosferę spokojnego kurortu. Nazwę
Zwierzyniec (lit. Žvėrynas) nadano
tej okolicy w XVI wieku, kiedy to
szlachecka rodzina Radziwiłłów organizowała tam polowania. Wyjątkowa architektura, atmosfera i zieleń Zwierzyńca sprawiają, że w tej
dzielnicy czas jakby się zatrzymał.

PLAC TBILISI
Obok Ambasady Gruzji znajduje się Plac
Tbilisi stanowiący symbol przyjaźni między
stolicami. Aby uczcić 10. rocznicę tej przyjaźni, odsłonięto tutaj kamień pamiątkowy
z napisem „Sakartvelo”, czyli oryginalną
nazwą Gruzji.
Kęstučio g. 11

DREWNIANA
ARCHITEKTURA
108 drewnianych willi w żywych kolorach,
jakie można podziwiać w Zwierzyńcu tworzy klimat kurortu. Szwajcarskie wieże,
ramy okienne w rosyjskim stylu, tradycyjne litewskie ornamenty i witraże na werandach są przykładami elementów architektury, których nie znajdziesz nigdzie indziej
w Wilnie.

HARMONIA MIĘDZY
RÓŻNYMI RELIGIAMI
Na początku XX wieku w Zwierzyńcu zbudowano domy modlitwy dla różnych religii oraz Kościół Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, na obrzeżach
dzielnicy. Obok mostu Liubartas założono
niewielką, ekskluzywną Kenesę (karaimski
dom modlitwy). Po wybudowaniu starego
mostu na Zwierzyńcu została wzniesiona imponująca cerkiew Ikony Matki Bożej
„Znak” jako odpowiednik katedry wileńskiej.

Wilno. Miniprzewodnik
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AKTYWNY
WYPOCZYNEK
Epickie przygody, w których
musisz wziąć udział

ŚCIEŻKI ROWEROWE
Chociaż poruszanie się po Wilnie
pieszo jest bardzo wygodne, jazda
na rowerze otwiera nowe malownicze przestrzenie i pozwala poznać
miasto z innej perspektywy. Ścieżki rowerowe są łatwym sposobem
na zwiedzanie Wilna i na wyprawy
na jego przedmieścia, a także pozwalają się cieszyć przyrodą.

WYPOŻYCZALNIE
ROWERÓW
Aby wyruszyć na dwukołową przygodę po
mieście, nie musisz mieć własnego roweru.
Wilno jest miastem przyjaznym rowerzystom i istnieje tu wiele możliwości wypożyczenia tego wygodnego środka transportu.
W ciepłym sezonie miasto oferuje system
wymiany rowerów CycloCity, który jest
przyjazny dla użytkownika i pozwala wypożyczyć rower za niewielką opłatą. W przypadku dłuższej wycieczki rowerowej lub jeśli
planujesz wybrać się na przedmieścia, możesz skontaktować się z jedną z kilku prywatnych wypożyczalni rowerów. Jeśli masz
kartę Vilnius Pass, otrzymasz zniżkę na
wypożyczenie roweru i będziesz mógł dołączyć do wycieczki rowerowej, która pozwoli
na zwiedzanie miasta w przyjemny sposób.
Możesz także przetransportować rower
pociągiem, aby móc zwiedzać inne miasta i
okolice Wilna bez nadmiernego zmęczenia.
„CycloCity” www.cyclocity.lt
„Velotakas” www.velotakas.lt
„Velo-City” www.velovilnius.lt
Zniżka z Vilnius Pass

ZWIEDZANIE NA
HULAJNODZE
Śmiganie po mieście na elektrycznej hulajnodze z powiewem wiatru, to zbyt świetna
zabawa, by ją przegapić. Wilno jest znane z
tego, że bardzo przyjemnie się po nim spaceruje, lecz hulajnogą dotrzesz wszędzie o wiele
szybciej. Korzystanie z miejskiej hulajnogi jest
proste – znajdź hulajnogę, pobierz aplikację i
już możesz zwiedzać Stare Miasto. Po skończonej przejażdżce hulajnogę możesz zostawić tam, gdzie Ci wygodnie. Jeśli nie lubisz
korzystać z aplikacji, to z pewnością ucieszy
Cię możliwość wypożyczenia hulajnogi w wileńskim parku i przejażdżka na łonie natury.

18
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TRASA „PARK
EUROPEJSKI”
Wilno jest jedną z najbardziej zielonych
stolic europejskich, ale ciszę i prawdziwe
piękno natury poznasz poza jej granicami.
Wskakuj na rower i ruszaj! Zrób przystanek przy pałacu w Werkach, aby podziwiać
panoramę miasta ze szczytu wzgórza. Dobrym pomysłem jest też postój nad Zielonymi Jeziorami i podziwianie ich pięknie
zabarwionych wód. Twoje wysiłki zostaną
nagrodzone relaksującą wizytą przy instalacjach artystycznych w Parku Europejskim.

TRASA PO
STARYM MIEŚCIE
Dzięki sieci ścieżek rowerowych można
podziwiać imponującą architekturę Wilna
lub po prostu szybko i sprawnie dotrzeć
do celu w obrębie Starego Miasta. Trasy
po małym okręgu (4,4 km) i dużym okręgu
(10 km) pozwalają bez wielkiego zmęczenia
zobaczyć wszystkie główne atrakcje turystyczne. Pomyśl też o spokojnej przejażdżce wzdłuż rzeki Wilii do dzielnicy Zwierzyniec, w której znajdziesz malowniczą
drewnianą architekturę i największy park
w Wilnie. W ciągu zaledwie kilku minut będziesz mógł poznać miasto od zupełnie innej strony. Dobrze jest mieć świadomość,
że w dowolnej chwili możesz się zatrzymać,
by kontemplować piękny widok, coś przekąsić, a następnie ruszyć w dalszą drogę.
Oczywiście, najpopularniejsze ulice trzeba
dzielić z pieszymi.

Wilno. Miniprzewodnik
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TRASY WODNE
Wijące się przez Wilno rzeki Wilia
i Wilenka stanowią doskonałą
okazję do zabawy w wodzie i nad
wodą. W ciepłym sezonie rzeki
tętnią życiem. Bez względu na
to, czy interesuje Cię aktywna
rozrywka, czy po prostu chcesz
się zrelaksować – płynące
rzeki zachwycają i zapewniają
jednocześnie zupełnie nową
perspektywę miasta.

ZWIEDZANIE
PIESZO

RZEKA WILENKA
Jeśli spokojny nurt rzeki Wilii nie jest dla
Ciebie wyzwaniem, to rzeka Wilenka ma dla
Ciebie kilka niespodzianek. Spływ kajakiem
to świetna opcja dla odważnych. Zakola,
wartki nurt, drzewa oraz płytkie, skaliste
odcinki rzeki oznaczają, że będziesz musiał
mocno wiosłować, aby uniknąć przeszkód.
Ale nie obawiaj się, nawet osoby z niewielkim doświadczeniem powinny poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Zwiedzanie Wilna pieszo
pozwala odkrywać atrakcje
turystyczne i jednocześnie
zagłębiać się w ukryte, a ciekawe
zakątki miasta. Spokojne
trasy spacerowe zapewniają
powiew świeżego powietrza i
szansę odkrywania przyrody,
unikalnego polodowcowego
krajobrazu i historycznych parków
otaczających miasto.

PIESZE SZLAKI
REKREACYJNE
Wilno jest miastem kompaktowym, położonym pośród pięknej przyrody. Spacerując po mieście, warto za każdym razem wybrać inną trasę. Przez miasto przebiegają
co najmniej 24 szlaki turystyczne, które
zachwycają malowniczymi widokami. Zróżnicowany teren spodoba się tym, którzy
chcą zobaczyć więcej niż tylko Starówkę,
a dobrze oznakowane trasy ułatwiają nawigację. Bardziej dociekliwi z pewnością
docenią także ciekawostki umieszczone
przy trasach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.vilniuskojoms.lt

RZEKA WILIA
Spokojna, ale potężna rzeka Wilia biegnie
przez samo centrum Wilna i jest doskonałym miejscem na wycieczki statkiem,
gondolą, a nawet łodziami Wikingów.
Trwający godzinę spokojny rejs pozwoli Ci
delektować się widokami miasta i przyrody wzdłuż brzegów rzeki. Ci, którzy wolą
bardziej aktywną rozrywkę, mogą wybrać
się o wschodzie słońca na paddleboard
i powiosłować przez budzące się ze snu
miasto. A Ci, którzy pragną naprawdę wyjątkowych wrażeń, mogą spróbować nocnej wycieczki.
Znajdź więcej informacji na
www.govilnius.lt

WYNAJEM ŁODZI
Wykorzystaj w pełni rzekę Wilię i wybierz
się na rejs gondolą lub większym katamaranem z portu w pobliżu Mostu Króla
Mendoga. Nie zapomnij pokazać swojej
karty Vilnius Pass, aby uzyskać zniżkę na
wycieczkę łodzią. Wypożyczanie kajaka i
paddleboarda należy wcześniej uzgodnić z
prywatnymi organizatorami, którzy udzielą także informacji o lokalnych trasach
wodnych. Trasy kajakowe i SUP rozpoczynają się w różnych miejscach na rzece, ale
wszystkie kończą się przy Białym Moście w
sercu miasta.
„Vilnius Gondola“ www.gondola.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

PROJEKT WALKABLE
VILNIUS
Na terenie Wilna można wybierać spośród ponad 23 tras spacerowych według
pięciu różnych tematów. Wszystkie one
mają dokładnie oznaczoną odległość, a
często także liczbę kroków. Ułatwia to
wybór części miasta, którą chcesz zwiedzić. Są trasy, które trwają godzinkę, a są
i takie, których przemierzenie zajmie cały
dzień. Jedna z najkrótszych tras na terenie Starego Miasta wymaga wykonania
1969 kroków. Projekt przedstawia także
ważne wydarzenia historyczne miasta,
dzięki czemu zarówno miłośnicy historii
czy przyrody, jak też rodziny z dziećmi
mogą odkrywać Wilno na nowo.
Zaplanuj szczegółowo swój spacer po
mieście na www.walkablevilnius.lt
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TRASY KRAJOZNAWCZE
Wilno położone jest w otoczeniu przepięknych parków i różnorodnych krajobrazów.
Lasy ustępują łąkom, a równiny wzgórzom.
10 szlaków turystycznych wokół Wilna to
nie tylko doskonała okazja do spacerów
na łonie natury – dostarczają one również
informacji o lokalnej historii i atrakcjach.
Wyposażone w platformy obserwacyjne,
altany i ławki szlaki pozwalają zwolnić tempo i cieszyć się spokojnym spacerem. Możesz także zorganizować sobie całodniowy
piknik! Szlak turystyczny „Saidė” ma tylko 1
km długości, ale oferuje możliwość wspięcia się na kopiec w otoczeniu lasu.

Wilno. Miniprzewodnik
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GDZIE I
CO ZJEŚĆ
Szlak dla smakoszy przez najlepiej
strzeżone tajemnice miasta

5 SPOSOBÓW NA POZNANIE
LITEWSKIEJ KUCHNI
Kuchnia litewska zmieniała się
na przestrzeni wieków, a obecnie
oferuje wiele prostych i bardziej
wymyślnych potraw.

1.

Usiądź w małym wiejskim domku w samym sercu Starego Miasta w Wilnie i skosztuj tradycyjnych potraw ziemniaczanych w
„Old Green House” lub tradycyjnych lokalnych potraw w odrestaurowanym młynie w
„Belmontas”. Jeśli natomiast zgłodniejesz
późno w nocy i będziesz szukał smacznego
posiłku, udaj się do „Amatininkai”, jednej z
najstarszych restauracji w Wilnie, w której
panuje prawdziwie wiejska atmosfera i w
której serwowana jest słynna potrawa z
nóżek wieprzowych.

2.

Tradycyjne dania zyskują z biegiem czasu nowoczesny charakter. Spróbuj lokalnych specjałów – cepelinów, czyli klusek
ziemniaczanych faszerowanych mięsem,
lub kiszki ziemniaczanej – w minimalistycznym, minimalistycznym wnętrzu „Queensberry”. Do tradycyjnego dania podanego
Ci w restauracji dobierz lokalne wino.

3.

Tradycje
kulinarne
dawnej
szlachty ożywają w „Ertlio Namas”, gdzie goście mogą delektować się daniami z gołębi i
dziczyzny. „Mykolo 4”, restauracja znana z
takich dań, jak nadziewane przepiórki, udka
jagnięce i miód pitny, zaprasza gości do
odkrywania lokalnych tradycji kulinarnych
sięgających XIX wieku.

4.

Talerz pełen poprawiającego
nastrój jedzenia, które smakuje tak, jakby przygotowała
je Twoja babcia, ogrzeje duszę
każdego. Odwiedź „Kiškio Kopūstai”, aby
spróbować zarówno potraw codziennych,
jak i świątecznych przysmaków, w tym galaretki mięsnej lub gotowanych na parze
bułeczek.

5.

W Wilnie czas nie zatrzymał się
w miejscu i ciągle napływają do
niego nowe tradycje. Lokalne
produkty w rękach doświadczonych szefów kuchni nabierają nowych
smaków. Odwiedź najlepszą restaurację na
Litwie „Džiaugsmas”, a dowiesz się, czym
charakteryzuje się nowa bałtycka kuchnia. Na kolację zaś wybierz się do drugiej
najlepszej restauracji w krajach bałtyckich
„Nineteen18” lub zanurz się w cudowną historię jedzenia w „Sweet Root”.

CZEGO WARTO SPRÓBOWAĆ

Cepeliny
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Chłodnik z buraków

Piwo
Wilno. Miniprzewodnik

23

MIEJSCA NA
BRUNCH

UWAGA SMAKOSZE! KULINARNE
WYDARZENIA W WILNIE, KTÓRYCH
NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

Nie ma lepszej pory dnia niż południe, aby poczuć się mieszkańcem miasta i zjeść
brunch w lokalnej odsłonie. Wilno to miasto, gdzie kwitnie kultura kulinarna.
Świętuj weekend w miejskich hotspotach, eleganckich restauracjach lub w
jednym z wielu miejsc godnych uwiecznienia na Instagramie.

Wilno jest idealnym miejscem dla smakoszy szukających wyrafinowanych
doznań kulinarnych. Przygotuj się na jedną z najbardziej ekscytujących
przygód gastronomicznych w Wilnie.

Rozpocznij niedzielę od wykwintnych
ostryg, posiłku w formie bufetu i wina musującego w restauracji „Time”. Aby zjeść
niezapomniany lunch, odwiedź w sobotę
targowisko „Pod Halą”. Znajdziesz tam
ostrygi, bułeczki, tajskie jedzenie i kanapki przygotowane ze świeżych produktów
wprost ze straganów. W „Grand Hotel
Kempinski” możesz delektować się królewskimi naleśnikami z kawiorem i szampanem. Poczuj się jak gwiazda podczas stylowej sesji zdjęciowej, jedząc litewskie jaja

po benedyktyńsku z purée ziemniaczanym
lub spróbuj zdrowej owsianki i pysznego
deseru w „Sugamour”. Zjedz brunch w tym
samym miejscu, w którym wczoraj byłeś na
imprezie – legendarnej kawiarni w klubie
muzycznym „Kablys”, słynącej z bufetu, w
którym możesz zjeść posiłek wraz z DJ-ami. Błogie lenistwo z przejedzenia gwarantowane po brunchu w „Bardakas”, w zestawie z „Mimosas”. Pamiętaj, że brunch jest
w Wilnie bardzo popularny, więc zadbaj o
stolik w lokalu z wyprzedzeniem.

MIEJSCA NA
KOLACJĘ

KOLACJA DEGUSTACYJNA
Kolacja degustacyjna w „Džiaugsmas”
lub zawsze zaskakującej „Sweet Root”
nie może pójść źle. W restauracji „Amandus” przekonasz się, że jedzenie może być
przedstawieniem teatralnym, a kolacja degustacyjna w „Šventaragio Sodas” zaprezentuje harmonię między starodawnymi
przepisami a współczesnymi smakami. Jedzenie w „Nineteen18”, okrzykniętym przez
„White Guide” drugą najlepszą restauracją
w krajach bałtyckich, to improwizacja na
tematy przyrodnicze i historyczne.

PO KRÓLEWSKU
Kolacja w „Relais & Chateaux Stikliai”, najstarszym prywatnym hotelu w Wilnie, sprawi, że poczujesz się jak król, zwłaszcza że
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WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ,
GDY JEST CIEPŁO
Mieszkańcy Wilna lubią jeść posiłki na zewnątrz, ilekroć wyjdzie słońce! Skorzystaj
z weekendu i wybierz się na targi z otwartą kuchnią , gdzie można zjeść wyśmienite
potrawy uliczne w przyjaznym tłumie lub
udaj się na spacer ulicą Savičiaus, mijając
liczne restauracje na świeżym powietrzu.
Aby świętować niedzielę, dołącz do miejscowych gromadzących się w „Turgus 2.0”
wzdłuż ulicy Pylimo.

WRZESIEŃ
Podczas Dni Stolicy i Jarmaku Narodów
istnieje możliwość spróbowania mnóstwa
autentycznych potraw, które można zjeść
na ulicy oraz tradycyjne jadalne pamiątki,
które można zabrać ze sobą do domu.

BOŻE NARODZENIE
Skosztuj tradycyjnych świątecznych potraw w specjalnych świątecznych wioskach: grzanego wina, piernika, gofrów,
a nawet pieczonych lodów. „Grand Hotel
Kempinski” i „Imperial Hotel” organizują
tradycyjne 12-daniowe kolacje wigilijne.

NAJLEPSZE WEGETARIAŃSKIE
I WEGAŃSKIE JEDZENIE

wielu liderów państw, celebrytów i znanych
osób zatrzymuje się tu podczas swoich wizyt
w mieście. Szef restauracji Gerdvilas Žalys
aktywnie tworzy nową tożsamość kuchni
litewskiej – jego celem jest zachowanie i
rozwijanie tradycji dla przyszłych pokoleń.
W restauracji hotelu „Imperial” zostaniesz
ugoszczony po iście królewsku – podane Ci
zostaną homary, kawior i perfekcyjnie przyrządzona dziczyzna.

DAWNE TRADYCJE
„Ertlio Namas” to luksusowa restauracja,
która serwuje gościom swoje dania w
prowansalskim stylu już od 13 lat. Menu
zachęca do udania się w gastronomiczną
podróż w czasie – do stołów litewskiej
szlachty od XIII do XIX wieku..

ŚNIADANIE

KOLACJA

Zwolennicy zdrowego jedzenia będą chcieli
spróbować wszystkiego z menu „Urban
Garden”: budyniu z chia i pysznych koktajli.
W „Daily Poison” będziesz miał szansę zrobić jedne z najlepszych zdjęć wegańskich
posiłków śniadaniowych na Instagram. W
porze drugiego śniadania zjedz kanapkę w
„Sluoksniai” lub weekendowy brunch we
„Freunde”.

„Sweet Root” oferuje niezapomnianą wegańską kolację degustacyjną z daniami
inspirowanymi ogrodami litewskimi. Na
wymyślną kolację wybierz się do „Sue’s
Indian Raja”. Jeśli chcesz czegoś mniej
formalnego, zdecyduj się na wegańskiego
burgera w „Gyvas Baras” lub modne „Buddha Bowls” w „Rosehip Vegan Bistro”.

LUNCH
Wegański lub surowy lunch w „Botanique”
będzie na pewno pyszny. Spróbuj surowego makaronu z cukinii, dipów z sera nerkowca, jednej z zup oraz risotto. Poczuj się
jak w domu w „Anayor” – małej, rodzinnej
restauracji, która zachwyci Cię nieskomplikowanym, ale pysznym wegańskim indyjskim menu. Falafel i humus kupisz o
dowolnej porze dnia (lub nocy) w „Zataar
Falafel & Humus”.

Wilno. Miniprzewodnik
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GDZIE SIĘ
BAWIĆ
Przewodnik po niezapomnianych
nocnych przygodach

GDZIE SIĘ BAWIĆ

Wilno nigdy nie zasypia, więc dołącz do imprezy. Po zachodzie słońca
rozświetla się scena nocnego wileńskiego życia. Niezależnie od tego, czy
jest to wędrówka po pubach, tańce aż do białego rana, czy po prostu
wspaniała noc na mieście, Wilno zawsze tętni życiem, rozmowami i zabawą.

TAŃCZ JAK SZALONY

PIWNE PRZYGODY

Pokaż nam swoje najlepsze ruchy! Tłum
jest przyjazny, muzyka swojska, a koktajle w „Bardakas” orzeźwiające, więc
imprezuj do białego rana. Wybierz się do
autentycznej miejskiej przestrzeni imprezowej „Opium Club”, w której porwie Cię
rytm muzyki house i techno lub do klubu
„Loftas”, gdzie nowoczesny klubowy klimat z pewnością nie pozwoli Ci zasnąć
przez całą noc.

Gotowy na piwną przygodę? Wilno to idealne miejsce. W „Alaus Biblioteka”, czyli
bibliotece piwa możesz mieć problem z wyborem spośród setek opcji. W „Peronas”,
który znajduje się tuż obok stacji kolejowej,
możesz spacerować po pociągu z kieliszkiem w ręku. Możesz też pójść na całość i
wybrać się na piwną wycieczkę po pubach.

ULICE, KTÓRE NIGDY
NIE ZASYPIAJĄ
Wilno jest wystarczająco małe, aby być
idealnym wyborem na wieczorne wyjście.
Ulica Savičiaus, pełna liberalnej atmosfery i ożywionych rozmów, jest doskonałym
miejscem na spotkanie z mieszkańcami.
Złoty Trójkąt to wspaniałe miejsce na tańce i koktajle, a Plac Bermudzki to idealny
wybór do raczenia się późno w nocy przekąskami i piwem rzemieślniczym.

OSZAŁAMIAJĄCE
KOKTAJLE
W różnych miejscach Wilna znajdziesz
różne koktajle, których warto spróbować.
Miksolodzy w „Alchemikas” zachwycą Cię
swoimi smakowitymi kombinacjami. Miłośnicy whisky najlepiej będą czuć się w
barze whisky „King and Mouse”, a tych od
shotów bar „Drops” wciągnie w całonocną
imprezę.
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LITEWSKI DESIGN

DOKĄD NA
ZAKUPY

Litwa znana jest z minimalistycznych projektów, produktów naturalnych i
kreatywności. Wybór jest ogromny. Len, bursztyn, drewno i szkło to główne materiały, których rzemieślnicy używają do realizacji swoich unikalnych
pomysłów, a utalentowani młodzi projektanci tworzą modne ubrania i oryginalne akcesoria.

Oryginalne zakupy
w Wilnie

Wilno – miasto
nisko latających
aniołów

2

Wyjątkowy
wileński styl

3

Zapach
Litwy

Możesz je kupić w Wileńskich Centrach Informacji Turystycznej: Pilies 2 i Didžioji 31
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ULICA PILIES

Uliczka pełna sklepów z antykami, ubrań
w stylu vintage i wyjątkowej biżuterii. Zabierz ze sobą do domu srebrnego ptaka
stworzonego przez miescową projektantkę Yurga lub podziwiaj lokalną ceramikę i
świece w małych butikach wzdłuż ulicy.

Najpopularniejsze pamiątki znajdziesz na
targu ulicznym Pilies. Za litewskimi projektantami rozglądaj się po „Aukso Avis”, a
po oryginalne dekoracje udaj się do sklepu
„Flea Market” lub butiku „Šarka”.

ZARZECZE

DZIELNICA SZKLANA

W poszukiwaniu artystycznych i niekonwencjonalnych pamiątek odwiedź Niezależną Republikę Zarzecza, która jest
pełna artystycznych dzieł i wyjątkowych
przedmiotów. W „Magnetai ir stebuklai”
znajdziesz unikatowe artefakty i zdjęcia
dzielnicy. Zarówno uznani, jak i dopiero zaczynający karierę projektanci posiadają tu
swoje butiki, takie jak „Freaky Fox” z porcelanową biżuterią lub „D.Effect” z odzieżą.

Dzielnica Stikliai to jedna z najstarszych
dzielnic handlowych i rzemieślniczych w
Wilnie. Biżuteria wykonana z kamieni wyłowionych z Morza Bałtyckiego w „Terra
Recognita”, ręcznie robione muchy męskie
w „Dom Bow Ties”, lniane obrusy w „Linen
Tales”. Odwiedź najstarszy sklep z winylami w mieście lub autentyczną manufakturę
i muzeum szkła, gdy już tam będziesz.

CENTRA HANDLOWE

TRADYCYJNE
PAMIĄTKI

1

ULICA TROCKA (TRAKŲ)

Wilno słynie z historycznej Starówki pełnej przytulnych kawiarni i luksusowych parków, ale jest też rajem dla miłośników zakupów. Moda,
lokalni projektanci, restauracje, a
nawet lodowisko zapewnią niezapomniane wrażenia zakupowe.

EUROPA

G9

AKROPOLIS

Centrum handlowe G9 w samym sercu
Starego Miasta wygląda z zewnątrz jak zabytkowy budynek. W środku znajduje się
duży sklep spożywczy, hala z jedzeniem
oraz butiki lokalnych i międzynarodowych
marek.

Największe centrum handlowe w Wilnie,
w którym prawdopodobnie znajdziesz
wszystko, czego możesz potrzebować, a
oprócz tego lodowisko i kino.

Gedimino pr. 9, www.go9.lt

To centrum handlowe skupia się na ekskluzywnej modzie. Znajdziesz tu najnowsze
kolekcje najlepszych lokalnych i międzynarodowych marek modowych, eleganckie
restauracje, kwiaciarnię, dużą księgarnię,
a nawet fryzjera i salon paznokci. Czego
więcej można pragnąć?
Konstitucijos pr. 7A, www.pceuropa.lt

Ozo g. 25, www.akropolis.lt

Więcej informacji o zakupach na
www.govilnius.lt
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SZTUKA
W WILNIE

SZTUKA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI
Wilno może stanowić galerię sztuki otwartą 24/7 – bez opłat, pozostaje
czysta przyjemność odkrywania sztuki. Mury miasta nieustannie
się zmieniają dzięki sztuce ulicznej i unikalnym instalacjom znanych
twórców. Rozglądaj się dobrze!

Wzywa Cię stolica sztuki

SZTUKI ZARZECZA

OPEN GALLERY

Zarzecze znane jest z tego, że przyciąga
artystów i intelektualistów – ich dialogi
służą jako medium kreatywności. Dlatego większość dzieł sztuki w Niezależnej
Republice Zarzecza nie pozostaje tam na
zawsze i ciągle jest zastępowana czymś
nowym. Rzeźby, graffiti, instalacje, spektakle – sztukę można tu dostrzec na każdym rogu, więc bądź ciekawski i nie bój się
wtykać nosa na ciche podwórka. Możesz
także odkryć dzieło sztuki awangardowej
w samym sercu dzielnicy. Aleja Projektów
dogodnie łączy Wileńską Akademię Sztuki
z ulicą Užupio. Ta wąska uliczka, zdobiona
przez malarzy z całego świata, nosi imię
Jonasa Mekasa, litewsko-amerykańskiego
twórcy filmowego i ojca chrzestnego amerykańskiego kina awangardowego. Ale za
każdym razem, gdy odwiedzasz Zarzecze,
możesz mieć pewność, że będzie jej strzegł
anioł stróż obserwujący dzielnicę i dbający o jej bezpieczeństwo. Miejska legenda
głosi, że umieszczenie tutaj rzeźby anioła
było sugestią Dalajlamy podczas jednej z
jego wizyt w mieście, ale w rzeczywistości rzeźba ta jest pamiątką dla Zenonasa
Šteinysa, artysty i aktywnego członka lokalnej społeczności.

Unikalna galeria sztuki na świeżym powietrzu, w miejskiej scenerii byłych fabryk
zawiera prace, których przybywa każdego
roku. Litewscy i zagraniczni artyści uliczni
realizują swoje wizje na ścianach, a odzwierciedlają one narodziny, transformację
i wolność. Galeria jest otwarta 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu i jest warta zobaczenia zarówno w dzień, jak i w nocy.

Užupio g.
BEZPŁATNIE

Vytenio g. 50
www.menufabrikas.lt/open-gallery
BEZPŁATNIE

ULICA LITERACKA
(LITERATŲ)
Poeta Adam Mickiewicz mieszkał niegdyś
na początku dzisiejszej ulicy Literackiej,
czyli Literackiej. Dziś jej ściany zdobi i składa hołd różnym autorom około 200 dzieł
artystów litewskich i zagranicznych. Każdy
wizerunek jest darem dla mistrza literatury, wybranego przez samych artystów.
BEZPŁATNIE
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SZTUKA
WSPÓŁCZESNA
W WILNIE

baczyć części Wilna, które były ważne dla
artysty, społeczności żydowskiej i codziennego życia w getcie.
Naugarduko g. 10, www.jmuseum.lt
€

Odkryj coś więcej niż historię
Wilna. Miasto słynie również
z nowoczesnej architektury,
współczesnej sceny kulturalnej i
światowej klasy talentów.

SZTUKA ULICZNA
Wilno jest pełne sztuki ulicznej.
Wystarczy, że udasz się na spokojny spacer po mieście, a na pewno
natkniesz się na spektakularne
obrazy stworzone przez znanych
artystów, widniejące na murach.

Udaj się spacerem wzdłuż rzeki Wilii do
centrum wioślarskiego obok mostu Žirmūnai. Doświadczysz tu magii sztuki ulicznej. Zarówno litewscy, jak i zagraniczni
artyści używają ściany jako ciągle zmieniającego się płótna. Nigdy nie wiesz, czego
się tam spodziewać, więc bądź przygotowany na niespodzianki.

TARTLE
Przewodnik zabierze Cię w podróż przez
jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji sztuki na Litwie i opowie o obrazach
Wilna, rzeźbach i starych mapach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski. Możesz tu
także zobaczyć jedną z pierwszych książek
wydanych w języku litewskim.

MUZEUM MO
Muzeum MO mieści ponad 4500 dzieł
współczesnych artystów litewskich od
1960 roku do chwili obecnej. Ten prezent
dla miasta od mecenasów sztuki Danguolė
i Viktorasa Butkusa daje doskonałą okazję
do poznania litewskiej sztuki w nowoczesnym otoczeniu.

Užupio g. 40, www.tartle.lt
€ (wymagana rejestracja)

Olimpiečių g.

MURAL OS GEMEOS
Mural brazylijskich artystów ulicznych Os
Gemeos wspomina ich dziadka pochodzenia litewskiego. Widzimy go siedzącego na
dłoni kolorowego giganta. Praca powstała
na potrzeby festiwalu sztuki ulicznej w Wilnie i od tego czasu stała się ważnym elementem tętniącej życiem okolicy dworca
kolejowego.
Pylimo g. 60

MILLO
Mówi się, że włoski artysta Millo zazwyczaj przedstawia sceny miejskie, a więc
miasta i ich mieszkańców. Jego praca nad
budynkiem naprzeciwko targowiska „Pod
Halą” nie jest wyjątkiem. Stworzył tu swój
pierwszy mural dla konkretnego miejsca,
w którym wykorzystano istniejące okna i
inne detale architektoniczne do ożywienia
obrazu.

Pylimo g. 17, www.mo.lt
Zniżka z Vilnius Pass

NARODOWA GALERIA
SZTUKI
Wystawa stała prezentuje współczesną
sztukę litewską XX i XXI wieku, w tym rzeźby, rysunki, fotografie, przedmioty, instalacje i sztukę wideo. Prace pokazują związek
między życiem kulturalnym na Litwie i w innych krajach oraz pokazują, jak wyobraźnia
może wnosić inspirację do życia.

MUZEUM SAMUELA BAKA
Dogłębna eksploracja dziedzictwa Litwaka poprzez obrazy Samuela Baka, który
mieszkał na Litwie w swoich wczesnych
latach. Na ponad stu obrazach można zo-
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PRZESTRZEŃ NAD
RZEKĄ WILIĄ

Konstitucijos pr. 22, www.ndg.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

Pylimo g. 56

ERNEST ZACHAREVIC
W mitologii greckiej tytan Atlas miał trzymać na ramionach niebo. W dziele słynnego litewskiego artysty ulicznego Ernesta
Zacharevica dwóch Atlasów podtrzymuje
zachodni kraniec mostu Liubarto. Jeśli
uważasz, że Twoja praca jest ciężka, to
przyjdź zobaczyć ich w akcji.
Most Liubartas

Znajdź więcej galerii sztuki współczesnej
www.govilnius.lt
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PARKI W
WILNIE
Bogactwo przyrody w
środowisku miejskim

PARKI W WILNIE
Wilno słynie z tego, że jest miastem
zielonym i pełnym parków. Zawsze
znajdzie się tu miejsce na relaks i
poczucie, że jesteś głęboko w lesie,
bez konieczności stawiania stopy
poza centrum miasta.

PARK GÓRNY
Położony w centrum Wilna Park Kalnų,
czyli Górny, jest łatwo dostępny. Wejdź na
wzgórze, a odkryjesz cudowną panoramę
miasta. Latem organizowane są tam różne koncerty i festiwale, jest to też piękne
miejsce na spokojny spacer lub piesze wędrówki, zwłaszcza że park otoczony jest
kilkoma wzgórzami. Wzgórze Trzech Krzyży
jest najbardziej znane ze wszystkich, ponieważ jest widoczne już z daleka. Uważa
się, że w pewnym momencie historii siedmiu mnichów franciszkańskich było torturowanych na tym wzgórzu przez pogan, a
następnie zrzucono ich do rzeki przypiętych do krzyży. Park Górny kryje wiele tajemnic i nie został jeszcze dobrze zbadany.
Wiadomo, że w XIII i XIV wieku istniała tam
niewielka osada. Miej oko na starożytny
pogański ołtarz; do dziś przybywają tu ludzie zainteresowani pogaństwem.

OGRÓD BERNARDYŃSKI
Ogród ten, założony w 1469 roku przez
bernardynów, jest prawdopodobnie najstarszym parkiem i ogrodem botanicznym
w Wilnie. Dogodnie położony w samym sercu Starego Miasta, obok ważnych obiektów
takich jak Wieża Giedymina, katedra i klasztor bernardynów – park jest pełen atrakcji
i cudów natury. Masz ochotę na grę w szachy, wystawę botaniczną, romantyczne kawiarnie, w których można się rozgrzać albo
muzyczną fontannę wygrywającą rytm popularnych utworów klasycznych i współczesnych? W parku znajdziesz też wiele cichych zakątków, w których będziesz mógł
się ukryć przed światem. Do XIV wieku w
dzisiejszym ogrodzie bernardynów znajdował się litewski pogański święty dąb. Dziś
w ogrodzie można podziwiać najstarszy
dąb w Wilnie, liczący sobie około 300 lat.
Możesz także odkryć autentyczną zrekonstruowaną ekspozycję klasztornego ogrodu z leczniczymi ziołami i jadalnymi roślinami. Ogród jest doskonałym miejscem do
relaksu latem, gdy jest w pełni rozkwitu,
ale i przez cały rok można tu przyjść, by
po prostu posłuchać szumu rzeki Wilenki
i obserwować zmiany natury. Możesz także
poznać inną perspektywę parku, wspinając się na szczyt Wzgórza Trzech Krzyży
lub siedząc przy filiżance kawy na tarasie
„Strange Love”.
BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE
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powszedni znajdziesz tu wiele spokojnych
miejsc do wypoczynku. Park znajduje się w
odległości spaceru od Starego Miasta, ale
możesz się w nim poczuć, jakbyś przeniósł
się w inny świat. Jeśli zagłębisz się w mniej
zwiedzane miejsca, być może będziesz miał
szczęście i spotkasz jelenia.
BEZPŁATNIE

PARK EUROPY
Znajdujący się zaledwie 19 km na północ
od Wilna Park Europy to zupełnie niepowtarzalna przestrzeń, która pokazuje moc
jednej osoby. Pomysł stworzenia Parku Europy i nadania znaczenia geograficznemu
centrum Europy poprzez sztukę narodził
się w 1991 roku. To, co zaczęło się od jednej
rzeźby 19-letniego studenta sztuki Gintarasa Karosasa, rozrosło się do ponad 130
dzieł sztuki. Dziś Park Europy to imponujące muzeum sztuki współczesnej, w którym
sztuka i przyroda żyją ze sobą w harmonii.
W okolicy znajdują się lasy, łąki, wzgórza i
stawy, które same w sobie zapewniają interesujący spacer. Ale naturę uzupełnia tu
sztuka. Lokalizacja każdego dzieła sztuki
została dobrana tak, aby stanowiła jedność
z otaczającymi drzewami, kwiatami i codzienną grą świateł i cieni. Park organizuje
coroczne Międzynarodowe Sympozjum
Rzeźby, a dwa razy do roku międzynarodowe programy rezydencyjne dla artystów,
co oznacza, że rośnie z każdym rokiem.
Europos Parko g. 300, Joneikiškės,
www.europosparkas.lt
Zniżka z Vilnius Pass

OGRÓD BOTANICZNY
UNIWERSYTETU
WILEŃSKIEGO
Ogród botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego jest największym ogrodem na Litwie i posiada najbogatszą kolekcję roślin:
w szklarniach i na zewnątrz znajduje się
aż 4600 różnych gatunków i odmian roślin. Różaneczniki, lilie, piwonie i róże mają
aromat i kolory tak oszałamiające, że być
może będziesz musiał usiąść na jednej ze
132 parkowych ławek. To oaza świeżego powietrza i spokoju, świetne miejsce
na ucieczkę od świata i cieszenie się nieustannie zmieniającą się przyrodą podczas
spacerów po zadbanych ścieżkach ogrodowych lub podczas letnich koncertów
na świeżym powietrzu. Ogród botaniczny
jest także domem dla pierwszego Zielonego Domu na Litwie ze ścianami z roślin i
ogrodem na dachu. Cały budynek otaczają zielone kolumny, a południowa ściana
stanowi przeźroczystą szklarnię. Koroną
budynku jest zielony taras widokowy na
dachu, z którego roztacza się zapierający
dech w piersiach widok na zielony labirynt i
ogród botaniczny.

PARK REGIONALNY
W WERKACH
Park Regionalny w Werkach to rozległy
obszar chroniony w Wilnie, którego główną atrakcją jest imponujący XVIII-wieczny
kompleks pałacowy Werki. Park pałacowy
to doskonałe miejsce na filiżankę kawy z
panoramicznym widokiem na Wilno, a także miejsce, w którym dowiesz się więcej o
historii Litwy. Można tu podziwiać panoramę miasta ze szczytu wzgórza, odbyć drogę krzyżową, którą często odwiedzają pielgrzymi lub po prostu obserwować ptaki. W
parku żyje wiele rzadkich ptaków. Weekendowe spacery lub wycieczki rowerowe po
Parku Regionalnym i innych okolicach Wilna rozpoczynają się od pałacu w Werkach.
www.pavilniai-verkiai.lt
BEZPŁATNIE

Kairėnų g. 43,
www.botanikos-sodas.vu.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

PARK ZAKRET
Park Vingis, czy inaczej Zakret, o powierzchni będącej połową wielkości Central Parku w Nowym Jorku, jest ulubionym
miejscem spacerów mieszkańców. Ma
160 hektarów i w centrum miasta biegnie
wzdłuż rzeki Wilii. Jest oazą zieleni z licznymi szlakami turystycznymi. Wypożycz
rower lub skuter elektryczny i poczuj wiatr
we włosach, usiądź w kawiarni na świeżym
powietrzu i obserwuj, jak biegacze dołączają do gry w frisbee lub zatrzymaj się, by posłuchać koncertu. W całym parku znajdują
się wygodne przystanki nad wodą i ławki, a
także tablice informacyjne i mapy. W dzień
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PARK REGIONALNY
KOLONII WILEŃSKIEJ
Centralnym punktem Parku Regionalnego
Kolonii Wileńskiej jest dolina rzeki Wilenki.
Zwiedzający mogą przemierzyć szlak turystyczny parku, który biegnie wzdłuż rzeki
Wilenki od zapory w Puszkarni. Najbardziej
znanym obiektem jest prawdopodobnie
klif w Puszkarni, najwyższa tego typu formacja geologiczna na Litwie. To prawdziwy
cud natury, który odsłania kolejne warstwy geologiczne ziemi. Nie przegap też
okazji, aby wybrać się na przyjemny spacer
spektakularną ścieżką po parku regionalnym. Koniecznie odwiedź pobliską opuszczoną fabrykę armat oraz teren dawnego
młyna wodnego, w którym obecnie znajduje się restauracja i centrum rozrywki „Belmontas”. Chętni do korzystania z uroków
natury, mogą również odwiedzić wodospady Belmontas i Park Belmontas.
www.pavilniai-verkiai.lt
BEZPŁATNIE
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WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
Po poznaniu Wilna warto przeznaczyć pół dnia na zwiedzanie okolicznych
miast i poznawanie ich historii.

Więcej frajdy, przygód i
wyjątkowych widoków

TROKI (TRAKAI)
Poczuj atmosferę kurortu w Trokach, zabytkowym mieście z przepięknym jeziorem
i zamkiem na wyspie. Wygląda bajkowo
i przypomina odwiedzającym dni, które
wielki książę litewski Witold spędzał tu w
XIV wieku. Lokalni Karaimi to najmniejsza
grupa etniczna mieszkająca obecnie na Litwie, a największa społeczność ma siedzibę w Trokach od XIV wieku. Przywiezione z
Turcji ich narodowe danie – kibiny, nadziewane mielonym mięsem, pieczarkami lub
warzywami stało się podstawowym przysmakiem Trok. Usiądź na brzegu jeziora i
skosztuj tego lokalnego przysmaku, podziwiając widok na zamek. Do Trok można
łatwo dojechać samochodem lub komunikacją miejską, możesz również się wybrać
na niedrogą wycieczkę ze swoją kartą Vilnius Pass.
www.trakai-visit.lt
Zniżka z Vilnius Pass

KIERNÓW (KERNAVĖ)
Prawdziwy klejnot natury, na którego odkrywanie warto poświęcić nieco czasu,
znajduje się zaledwie 35 km na północny
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zachód od Wilna. Jest to małe miasteczko
Kiernów, pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rezerwat kulturalny w
Kiernowie znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO ze względu na swoje
autentyczne piękno i wyjątkową wartość
historyczną, która sięga czasów paleolitu. Krajobraz utworzony przez wycofujące
się lodowce obejmuje wspaniałe widoki na
imponujące grodziska, osady i miejsca pochówku. Pięć wzgórz Kiernowa obejmuje
największe na Litwie ekspozycje archeologiczne na świeżym powietrzu i można na
nie wspinać się po schodach.
www.kernave.org
BEZPŁATNIE

GEOGRAFICZNE
CENTRUM EUROPY
Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie leży
geograficzne centrum Europy? W 1989
roku Francuski Narodowy Instytut Geograficzny ustalił, że geograficzne centrum
Europy znajduje się tutaj, na Litwie, zaledwie 26 km na północ od Wilna. Jak więc
wygląda centrum Europy? Jest to spokojne miejsce, oznaczone 9-tonową kolumną z białego granitu zwieńczoną koroną z
gwiazd, otoczone łąkami i lasami. Przyjdź,
a będziesz mógł długo opowiadać o swojej
wyprawie – jest to miejsce dobrze ukryte,
z dala od utartych szlaków turystycznych.
Na miejscu możesz nawet uzyskać specjalny certyfikat potwierdzający, że odwiedziłeś geograficzne centrum Europy.
BEZPŁATNIE
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ŻYDOWSKIE
WILNO
Spacer ścieżkami
Jerozolimy Północy

ŻYDOWSKIE WILNO
Wilno było kiedyś nazywane
Jerozolimą Północy i było domem
dla wielu znanych żydowskich
uczonych i rabinów, którzy tu żyli
i pracowali, tworząc przez 700 lat
obecności bogatą i różnorodną
kulturę. 2020 rok to rok Gaona z
Wilna i Historii Żydów Litwy.

DUŻE GETTO WILEŃSKIE
Getto istniało od 6 września 1941 roku do
23 września 1943 roku w granicach ulic
Lida, Rūdninkai, Mėsiniai, Ašmenos, Žemaitija, Dysna, Šiauliai i Ligoninė. Mieszkało w
nim około 29 000 Żydów. Większość z nich
została zamordowana w Ponarach. Obecnie 23 września jest dniem upamiętniającym żydowskie ludobójstwo na Litwie.

ŚCIANY PAMIĘTAJĄ –
DZIELNICA SZKLANA
Dawni mieszkańcy dzielnicy są wciąż jak
żywi na ścianach jej budynków. Ludzie w
projekcie Liny Šlipavičiūtė-Černiauskienė
opowiadają historię starej dzielnicy żydowskiej, odtwarzając epizody z przeszłości. To
trwający projekt, więc miej oko na nowe
prace.
Więcej tras dotyczących sztuki ulicznej
znajdziesz na www.govilnius.lt

DZIELNICA SZKLANA
(STIKLIŲ)
W dokumencie z 1633 roku Władysław IV
Waza nadał Żydom przywilej założenia w
Wilnie własnej dzielnicy. Dzielnica Szklana była jedną z najbardziej tętniących życiem arterii miasta, a Wielka Synagoga jej
najważniejszym budynkiem. Po dziś dzień
dzielnica ta zachowała pamięć o swoim
dawnym dziedzictwie żydowskim.

MAŁE GETTO
W XVII wieku skrzyżowanie ulic Stiklių,
Gaono i Žydų było pełne żydowskich
kupców. Podczas nazistowskiej okupacji
Litwy Dzielnica Żydowska została przekształcona w Małe Getto z 11 000 Żydów.
Zostało ono zlikwidowane 21 października
1941 roku, a zdecydowaną większość jego
mieszkańców zamordowano.

PAŃSTWOWE MUZEUM
ŻYDOWSKIE IM. GAONA
Wystawa
poświęcona
Holokaustowi
przedstawia życie Żydów na Litwie podczas zagłady w czasie II wojny światowej:
okoliczności powstania i likwidacji getta,
znaczenie zbrojnego i duchowego oporu w
getcie, przymusową pracę w obozach koncentracyjnych, ratowanie Żydów i niszczenie dziedzictwa kulturowego w ZSRR.
Muzeum Holokaustu, Pamėnkalnio g. 12
Centrum Tolerancji, Naugarduko g. 10/2
Muzeum Pamięci w Ponarach, Agrastų g. 15
www.jmuseum.lt
€
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PIELGRZYMI
W WILNIE
Historia Twojego pielgrzymowania

PIELGRZYMI
W WILNIE
Kościoły mogą opowiedzieć wiele
na temat historii Litwy, więc nic
dziwnego, że kraj ten ma głęboką
tradycję jako miejsce pielgrzymek:
rocznie Wilno odwiedza około
30 000 pielgrzymów z całego
świata.

BAZYLIKA
ARCHIKATEDRALNA
ŚW. STANISŁAWA I ŚW.
WŁADYSŁAWA
Katedra Wileńska jest najważniejszym katolickim budynkiem na Litwie i symbolem
chrztu Litwy z XIII wieku. Kryje ona piwnice z XIII do XV wieku oraz mural z XIV wieku przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa. Katedra zyskała swój klasyczny wygląd
w 1801 roku w wyniku przebudowy.
Katedros a. 2, www.katedra.lt
BEZPŁATNIE

DOM ŚW. FAUSTYNY
Apostołka Bożego Miłosierdzia Faustyna
Kowalska mieszkała w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie
w latach 1933–1936. To tam doświadczyła
wielu objawień Jezusa, podczas których
została poproszona o wypełnienie przesłania miłosierdzia Bożego dla świata.

SANKTUARIUM BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Obraz Bożego Miłosierdzia znalazł dom w
bielonej przestrzeni Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych obrazów w
kościele katolickim i dzieło Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował je w 1934
roku w Wilnie, według wizji św. Faustyny.
Dominikonų g. 12,
www.gailestingumas.lt
BEZPŁATNIE

OSTRA BRAMA
Jedno z najważniejszych miejsc historycznych i kultu religijnego. Ostra Brama zasłynęła w XVI wieku, gdy została przekazana
karmelitom i przekształcona w kaplicę ze
sławnym obrazem Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia.
Aušros Vartų g. 14,
www.ausrosvartai.lt
BEZPŁATNIE

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
Centrum Pielgrzyma, Dominikonų g. 6,
www.cityofmercy.lt

42

Wilno. Miniprzewodnik

V. Grybo g. 29
BEZPŁATNIE

TRASA PIELGRZYMKI
PAPIESKIEJ ŚW. JANA
PAWŁA II
Wizyta Ojca Święgego Jana Pawła II na
Litwie w roku 1993 była wielkim wydarzeniem, które zachęcało do zaakceptowania
Ewangelii jako daru zbawienia. Na pamiątkę
tej wizyty ustanowiono szlak pielgrzymkowy, honorujący miejsca święte i szczególnie czczone na Litwie od XIV wieku .

KALWARIA WILEŃSKA
Droga Krzyżowa została zbudowana w
XVII wieku, aby podziękować Bogu za
zwycięstwo nad armią Kozaków. Kalwaria
Wileńska odtwarza topografię i orientację
Jerozolimy, aby wierni, którzy nie mogą
odwiedzić Ziemi Świętej, mogli powtórzyć
ostatnią podróż Jezusa.
Początek: Pušyno g. 25
BEZPŁATNIE
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POLSKIE WILNO

POLSKIE WILNO
Ulice Wilna to miejsce spotkań z polską historią. Poeci i kompozytorzy, sztuka i kultura są obecni w tym mieście o długiej historii
i różnorodnych warstwach dziedzictwa narodów. Architektura Wilna tworzy kronikę
miasta i upamiętnia najciekawsze opowieści.

CMENTARZ NA ROSSIE
Najstarszy cmentarz w Wilnie to miejsce
wiecznego spoczynku nie tylko zwykłych
mieszczan, ale także znanych i wybitnych
osób, wśród których jest artysta Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, doktor Jonas
Basanavičius, a także wielu innych pisarzy
i poetów. Wchodząc na cmentarz od ulicy
Warszawskiej, łatwo można odnaleźć intensywnie odwiedzane przez turystów mauzoleum serca Józefa Piłsudskiego i jego matki
Marii Piłsudskiej z Billewiczów. W pobliżu
znajduje się miejsce pochówku polskich
legionistów. Każda część XIX-wiecznego
cmentarza kryje swoją historię: Górka Literatów, Cmentarz Sierot, Górka Aniołów.
Uwagę przyciągają również inne mauzolea
i artystyczne nagrobki bogatych mieszkańców Wilna, a ze wzgórza cmentarnego roztacza się wspaniała panorama miasta.
Cmentarz otwarty jest całą dobę
Rasų g. 32

ADAM MICKIEWICZ
W WILNIE
W Wilnie łatwo jest podążać śladami
wieszcza Adama Mickiewicza. W 1822 roku
mieszkał przy ulicy Bernardinų 11a, gdzie
napisał poemat „Grażyna”. Od drugiej połowy XIX wieku było tu muzeum pamięci
z autentycznymi rzeczami należącymi do
poety. Nieopodal kościoła św. Anny stoi
pomnik ku czci poety. Należy zauważyć, że
jest on jedną z najczęściej odwiedzanych
rzeźb w Wilnie. Jest to „rzeźba mówiąca”,
tak więc znajdując się przy niej, można wysłuchać przez telefon historii życia Adama
Mickiewicza. Mieszkając w Wilnie, Mickiewicz został osadzony w celi klasztoru bazylianów. Celę nazwaną imieniem Konrada
można obecnie odwiedzać – mieści się
ona w budynku, znajdującym się między
kościołem unickim Najświętszej Trójcy a
hotelem „Pas bazilijonus”.
Muzeum Adama Mickiewicza
Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
Bernardinų g. 11, www.mb.vu.lt
II-V 10:00-17:00, VI-VII 10:00-14:00
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SKWER STANISŁAWA
MONIUSZKI
W 1854 roku w wileńskim ratuszu odbyła się premiera polskiej opery narodowej
„Halka” Stanisława Moniuszki. Operę wykonali artyści wileńscy, a dyrygował sam
Stanisław Moniuszko. Na niewielkim skwerze zlokalizowanym naprzeciwko kościoła
św. Katarzyny z okazji 50. rocznicy śmierci
kompozytora ustawiono popiersie ku jego
pamięci. Popiersie jest pokryte brązem
i składa się z trzech mało pasujących do
siebie elementów, które zostały stworzone
w różnym czasie i w różnych stylach. Dom
przy ulicy Vokiečių 26, w którym kompozytor mieszkał i pracował w Wilnie przez
prawie dwadzieścia lat, został oznaczony
tablicą pamiątkową.

ULICA LITERACKA
(LITERATŲ)
W XIX wieku przy tej ulicy istniało wiele
księgarń i to dlatego właśnie ulicę nazwano Literacką. W domu nr 5 przy ulicy Literackiej poeta Adam Mickiewicz spędził lato
1823 roku, a dziś ulica jest oznakowana licznymi tablicami ku pamięci poetów i pisarzy.
Metalowe, drewniane i szklane tabliczki, a
także inne symbole upamiętniające autorów z różnych okresów. To wszystko stanowi jak gdyby niekonwencjonalną galerię
sztuki pod gołym niebem, gdzie każdy może
odkryć swojego ulubionego autora. Zapomniana niegdyś ściana stała się jednym
z najczęściej fotografowanych obiektów
wileńskiej starówki. Można tu znaleźć tablice Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Wisławy Szymborskiej. W
miarę rozwoju projektu liczba upamiętnionych autorów rośnie z każdym rokiem.
Dom kultury Polskiej w Wilnie,
Naugarduko g. 76, www.polskidom.lt,
Godziny otwarcia: 15:00-22:00
Instytut Polski w Wilnie, Šv. Jono g. 3,
www.lenkukultura.lt
I-IV 9:00-17:00, V 9:00-16:00
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WILNO Z
DZIEĆMI

WILNO Z DZIEĆMI

Wspaniałe miejsce
dla rodzin z dziećmi

Wybór idealnego miejsca na urlop z rodziną i zaplanowanie atrakcji, które
będą interesujące dla wszystkich, wymaga pewnych umiejętności, lecz
Wilno ma tyle do zaoferowania, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Parki, place zabaw, muzea przyjazne dzieciom, wycieczki z przewodnikiem i
ogromny wybór kawiarń i restauracji – to wszystko sprawia, że wspólne
odkrywanie miasta jest czystą przyjemnością.

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU
Wspinaj się na drzewa w parku przygód
Uno, który ma także specjalne trasy dla
dzieci. Możesz się też wybrać na spływ kajakiem rzeką Wilią lub wypożyczyć rowery
i wybrać się na zwiedzanie malowniczego
Parku na Zakrecie. W wileńskich parkach
jest mnóstwo placów zabaw, a Lipówka
daje możliwość jazdy na nartach zimą i na
torze saneczkowym latem.

ZABAWA WEWNĄTRZ
Bez względu na pogodę na zewnątrz, w
parku trampolin Sky Park zawsze można
do woli poskakać. Chociaż Wilno nie
jest położone nad morzem, to można tu
także świetnie wypocząć nad wodą – w
Aquaparku Vichy. Warto wybrać się też
na kryte lodowisko lub do parku rozrywki
X-Planet, który ma ogromny plac zabaw
dla dzieci.
Lubisz zwierzęta? Witamy w „Zoo”!
„Zoopark”! www.zoopark.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass
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KINA
Obejrzenie najnowszego hitu kinowego w
trakcie podróży może być ciekawym przerywnikiem. W Wilnie są cztery kina, kilka z
nich jest dogodnie zlokalizowanych w centrach handlowych, a kino „Pasaka” mieści
się na samej starówce. Większość filmów
pokazywana jest w języku oryginalnym z
napisami, więc nie będziesz mieć problemu
z ich zrozumieniem.

KAWIARNIE I
RESTAURACJE
Wiele wileńskich kawiarń i restauracji jest
przyjaznych dzieciom i ma nawet dla nich
place zabaw. Wybierz się więc ze swoimi pociechami na świeże ciasto i inne delikatesy
do „Pinaviji”, albo na naleśniki podawane w
zabawnym otoczeniu i luźnej atmosferze w
naleśnikarni „Gusto”. Oczywiście, dzieci nigdy nie odmawiają pizzy i spaghetti, a pizzeria „Vapiano” to świetny wybór dla rodzin z
dziećmi.
Odwiedź ekskluzywną kawiarnię
„Nykštukas”.
Więcej miejsc wartych odwiedzenia z całą
rodziną znajdziesz na www.govilnius.lt
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WILNO ZA
DARMO
Podróżowanie bez
rozbijania skarbonki

WILNO ZA DARMO
Nawet jeśli w kieszeni masz
niemal pusto, w Wilnie możesz
wiele zrobić i zobaczyć. To miasto
to prawdziwa gratka, zwłaszcza
jeśli wziąć pod uwagę wszystkie
przygody i przeżycia, które
czekają Cię tu podczas pobytu.

BEZPŁATNE WYCIECZKI
Bezpłatne wycieczki piesze to świetny
sposób na zwiedzanie miasta, zwłaszcza
gdy organizują je miejscowi, którzy chętnie
oprowadzą Cię po okolicy i udzielą wskazówek, dzięki którym od razu poczujesz się
tu swojsko. Jeśli wolisz poznawać okolicę
samodzielnie, pobierz mapę tras tematycznych w jednym z wileńskich centrów
informacji turystycznej.

OSZCZĘDZANIE Z
KARTĄ VILNIUS PASS
Doświadczeni turyści znają najlepsze
sztuczki pozwalające maksymalnie wykorzystać czas i pieniądze, a jedną z nich jest
korzystanie z miejskiej karty rabatowej.
Vilnius Pass to ponad 60 ofert: wycieczki
autokarami hop-on hop-off, piesze wycieczki z przewodnikiem, bezpłatne audioprzewodniki, wstęp do wielu muzeów i
wiele innych.

BEZPŁATNE WYDARZENIA

Zarezerwuj online i zaoszczędź 1 euro na
www.govilnius.lt

W ciepłym sezonie na placach i w parkach
miasta odbywa się wiele koncertów na
świeżym powietrzu, targów i pokazów filmowych. Targowiska i jarmarki świąteczne
na ulicach Starego Miasta odbywają się
przez cały rok. Dzięki Open Gallery sztukę
uliczną można podziwiać bezpłatnie i 24
godziny na dobę.

PUNKTY WIDOKOWE
Do wyboru masz wiele malowniczych krajobrazów, pośród których warto wybrać
się na relaksujący spacer. Park w Werkach
czy też Belmontas należą do najbardziej
popularnych miejsc. Wilno jest otoczone
siedmioma wzgórzami, a z każdego z nich
można podziwiać panoramiczne widoki
na Stare Miasto. Wspinaj się na Wzgórze
Trzech Krzyży, Altana lub Subačiaus, aby
podziwiać zapierające dech w piersiach
widoki.

JEDZENIE
Uliczne jedzenie w Wilnie przeżywa wielki boom, więc targowiska z jedzeniem to
świetne miejsce posmakować tak wiele
potraw. Targowisko „Pod Halą” do pełnego
miejsca na sobotnie brunche, „Downtown
Food Hall” jest otwarty przez cały dzień,
a do „Špunka” warto wybrać się na piwo i
przekąski.
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WYCIECZKI
PO WILNIE

WYCIECZKI PO WILNIE
Wilno można poznawać na wiele sposobów, dokonując w nim wielkich
odkryć. W pojedynkę lub w towarzystwie, pieszo lub na rowerze, wędrując
i rozglądając się po ulicach lub słuchając przewodnika. Każda z tych opcji
pozwala zapoznać się z miastem w odmiennym tempie.
jako tematem przewodnim. Są też organizowane wycieczki, które łączą gry i zajęcia
orientacyjne, dzięki czemu można jeszcze
bardziej zagłębić się w poznawanie Wilna.

Odkrywanie miasta
pod różnymi kątami

www.govilnius.lt

REGULARNE PIESZE
WYCIECZKI
Skorzystaj z karty Vilnius Pass i wybierz się
na bezpłatną pieszą wycieczkę z profesjonalnym przewodnikiem, która rozpoczyna
się przy Centrum Informacji Turystycznej.
Możesz tam także odebrać audioprzewodnik, aby zwiedzać Wilno samodzielnie. Jeśli
chcesz poczuć się jak miejscowy, skontaktuj się z mieszkańcami, którzy chętnie
oprowadzą Cię po Wilnie.
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

WYCIECZKI TEMATYCZNE
Aby spróbować czegoś bardziej niezwykłego, zarezerwuj wycieczkę tematyczną, która koncentruje się na konkretnym aspekcie
Wilna: romantyczną, przerażającą, historyczną, przyjazną rodzinie, a nawet z piwem

SAMODZIELNA
EKSPLORACJA MIASTA
Wileńskie Centrum Informacji Turystycznej przygotowało wiele tras tematycznych
z mapami i opowieściami o różnych ciekawych miejscach, więc po prostu zaopatrz
się w broszurę i zacznij odkrywać. Jeśli
chcesz zaplanować z wyprzedzeniem,
projekt Walkable Vilnius ma około 30 tras
o różnych długościach i poziomach trudności.
BEZPŁATNIE

www.walkablevilnius.lt

VILNIUS PASS

Karta 24-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 48-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 72-godzinna,
bez biletu komunikacji
miejskiej

Karta 72-godzinna,
z biletem komunikacji
miejskiej

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

Wileńskie Centra Informacji Turystycznej:
Pilies 2 (siedziba główna), +370 5 262 9660, citycard@vilnius.lt
Didžioji 31 (ratusz), Rodūnios kelias 2
(międzynarodowy port lotniczy w Wilnie, hala przylotów)
Zarezerwuj online i zaoszczędź 1 euro na każdej karcie! www.govilnius.lt
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WYCIECZKI AUTOKAROWE

ODŚWIEŻAJĄCE,
CIEKAWE,
CUDOWNE I
ZASKAKUJĄCE
WYCIECZKI

WYCIECZKI AUTOKAROWE
WOKÓŁ WILNA

POD NIEBO

WYCIECZKA PO
MIEJSCACH Z PLANU FILMOWEGO O CZARNOBYLU
Wilno było głównym miejscem kręcenia
przeboju HBO o Czarnobylu. Teraz możesz
zanurzyć się w świecie filmu, odwiedzając
różne miejsca, w których był on kręcony.
Podziwiaj zniesławiony niegdyś fikcyjny Prypeć, wysłuchaj historii o prawdziwym życiu w
czasach sowieckich i odwiedź więzienie KGB.

Zobacz miasto z najwyższego budynku na
Litwie – 326,5-metrowej wieży telewizyjnej! Zobaczysz stamtąd nie tylko Wilno.
Wybierz się na wycieczkę i odkryj wnętrze
samej wieży i jej pomieszczeń, do których
jeszcze kilka lat temu nikt z zewnątrz nie
mógł wejść. To tam cały kraj odzyskał sygnał telewizyjny! Jeśli nie boisz się wysokości, będziesz mógł wejść na otwarty
dach. Jeśli byłby to dla Ciebie nadmiar
wrażeń, zawsze możesz usiąść w restauracji z widokiem 360 stopni i wypić kawę na
wysokości 165 metrów. A gdy już wrócisz
na ziemię, będziesz mieć do odkrycia park
zabytkowych anten.

Mimo, że Wilno jest zwartym miastem,
które z powodzeniem można przemierzać
pieszo, to fajnie jest też móc odpocząć i
jednocześnie zwiedzać miasto. Wycieczki
typu hop-on hop-off to idealny sposób
na przyjemne i wygodne zwiedzanie
miasta. Wycieczki zwykle zaczynają się
od Placu Katedralnego, a trasy prowadzą
do wszystkich najważniejszych zabytków.
Autokar zatrzyma się na Twoją prośbę przy
najsłynniejszych obiektach turystycznych:
ulicy Pilies i Niepodległej Republice
Zarzecza, Placu Ratuszowym, Muzeum
KGB, Białym Moście, kościele św. Piotra i
Pawła i in. Otrzymasz również przewodnik
audio, a z kartą Vilnius Pass możesz wybrać
się na wycieczkę autokarem za darmo.
Vilnius sightseeing tour www.valandele.lt
Vilnius city tour www.vilniuscitytour.com
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

Sausio 13-osios g. 10,
www.tvbokstas.lt
BEZPŁATNIE z Vilnius Pass

WYCIECZKA
AUTOKAROWA DO TROK
Stare miasto Troki, które jest niezwykle
popularne wśród mieszkańców Litwy i
obcokrajowców, leży na zachód od Wilna,
wśród wzgórz, lasów i jezior. Wsiądź do
autokaru wycieczkowego i poczuj atmosferę kurortu ze wspaniałym widokiem na
zamek na wyspie, na jeziorze Galvė, spróbuj autentycznych karaimskich wypieków i
wybierz się na spacer po ścieżkach parku
Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu i botanicznego rezerwatu zoologicznego Varnikai. Skorzystaj ze swojej karty Vilnius Pass,
aby otrzymać zniżkę.
Vilnius sightseeing tour www.valandele.lt
Vilnius city tour www.vilniuscitytour.com
Znikża z Vilnius Pass

Więcej informacji na www.govilnius.lt
€

SAMOCHÓD, GDY
GO POTRZEBUJESZ

BALONY NA GORĄCE
POWIETRZE
KATAKUMBY WILNA
Zejdź w podziemia historycznego miasta i
odkryj wraz z przewodnikiem to, co się pod
nim kryje. W kilka godzin zobaczysz katakumby i miejsce pochówku wielkich książąt
litewskich pod katedrą oraz odwiedzisz
piwnice i jaskinie winne na Starym Mieście.
Więcej informacji na www.govilnius.lt
€
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Wznieś się w powietrze balonem i zobacz
Wilno z lotu ptaka w absolutnej ciszy. Czy
wiesz, że Wilno jest jedyną stolicą Europy,
w której można czegoś takiego doświadczyć? Krajobrazy miasta – od czerwonych
dachów Starego Miasta po okoliczne lasy –
zmieniają się w zależności od pory roku, ale
zawsze zapierają dech w piersiach.
Aby uzyskać więcej pomysłów, odwiedź
www.govilnius.lt
Znikża z Vilnius Pass

WYCIECZKI
AUTOKAROWE DO
PARKÓW NARODOWYCH I
MIEJSC HISTORYCZNYCH
Zwiedzaj okolice Wilna podczas wycieczek
autokarowych do Rezerwatu Kultury w
Kiernowie, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa UNESCO od 2004 roku. Wzgórza zamkowe w Kiernowie stanowią unikat
całego regionu Morza Bałtyckiego, ponieważ jest ich pięć w jednym miejscu. Na
całodniową wycieczkę warto wybrać się do
Auksztockiego Parku Narodowego – 70%
jego terytorium porośnięte jest sosnami
i starodrzewiem, a wśród kniei i wzgórz
rozrzuconych jest około 100 mniejszych i
większych jezior.

Na terenie miasta znajdziesz oczywiście
co najmniej kilka dobrych wypożyczalni
samochodów, lecz jeszcze prostszą opcją
może być wspólne użytkowanie samochodu z innym podróżnym. Opcja ta jest
wyjątkowo praktyczna bez względu na to,
czy samochód jest Ci potrzebny na pół godziny, czy planujesz dłuższą wycieczkę po
Litwie. Bierzesz samochód, jedziesz nim, a
potem go zostawiasz – dzięki systemom
wspólnego korzystania z samochodu CityBee i Spark to naprawdę jest aż tak proste.
Samochód możesz wybrać według rozmiaru, modelu lub typu skrzyni biegów.
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MEET A LOCAL
Doświadczaj Wilna z punktu
widzenia mieszkańców

WSKAZÓWKI
KOMUNIKACJA
POCIĄGI
Litewskie Koleje Państwowe oferują
międzymiastowe usługi kolejowe. Pociągi są wygodne, niektóre wyposażone w ekspresy do kawy, Wi-Fi i gniazdka
elektryczne. Bilety i rozkłady jazdy są
dostępne na dworcu kolejowym lub na
stronie:
WWW.TRAUKINIOBILIETAS.LT

SAMOLOTY
Międzynarodowe lotnisko w Wilnie
znajduje się około 10 minut jazdy samochodem na południe od centrum
miasta. Można się tam również dostać
pociągiem z Dworca Centralnego lub
autobusem (patrz mapę obok). Międzynarodowe lotnisko w Wilnie jest bramą
do ponad 50 miejsc docelowych.
WWW.VNO.LT

AUTOBUSY
Główny dworzec autobusowy w Wilnie oferuje przejazdy do innych miast
na Litwie, a także do różnych miejsc w
Europie. Autobusy są wygodne, a te dalekobieżne i zagraniczne są wyposażone w toalety i punkty gastronomiczne.
Bilety i rozkłady jazdy są dostępne na
stacji lub pod adresem

Card (Karcie wilnianina, lit. Vilniečio
kortelė) – przedpłaconej karcie podróżnej, której można używać we
wszystkich środkach transportu publicznego. Karty można kupić w niektórych supermarketach i kioskach.
Jednorazowe bilety autobusowe można
kupić u kierowcy za 1 € i są one ważne
na jeden przejazd.
Rodzaje biletów dziennych::
1 dzień – 5 €

3 dni – 8 €

5 dni – 12 €

10 dni – 15 €

Do karty Vilnian Card można dodać
konto
CycloCity Vilnius,
dzięki
któremu można korzystać z rowerów w
całym mieście za 2,90 € (3 dni), 3,90 €
(miesiąc) lub 19,90 € (karnet sezonowy).

WWW.AUTOBUSUBILIETAI.LT

Można to zrobić online pod adresem:

Jeśli szukasz osobistego przewodnika, w Wilnie masz taką możliwość.
Weź kubek gorącej kawy w rękę i odwiedź muzeum w towarzystwie przyjaznego mieszkańca Wilna, biorącego udział w programie Meet a Local.
Przewodnik chętnie opowie Ci
wszystko, co sam wie na temat
Wilna, pokaże Ci ścieżki poza utartymi szlakami turystycznymi, zaproponuje ciekawe zajęcia, wskaże
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swoją ulubioną kawiarnię i odpowie
na wszystkie Twoje pytania. Dzięki
mieszkańcom Wilna wspaniale wykorzystasz każdy moment swojego
pobytu w tym mieście! Spotkania
z miejscowymi odbywają się przez
cały tydzień, a punktem zbiórki jest
wileńskie Centrum Informacji Turystycznej. Co ważne, usługa ta jest
zupełnie bezpłatna.

TRANSPORT PUBLICZNY
Autobusy i rowery CycloCity to najczęstsze formy transportu publicznego
w Wilnie.
Aby uzyskać bardziej dogodny dostęp
do transportu publicznego, pomyśl o
karcie Vilnius Pass lub karcie Vilnian

WWW.CYCLOCITY.LT/EN

Można to zrobić online pod adresem:
WWW.STOPS.LT
WWW.TRAFI.LT

lub pobierając aplikację Trafi
(stworzoną w Wilnie!).

Więcej informacji na www.govilnius.lt
Wilno. Miniprzewodnik
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Wymiana walut
Walutą Litwy jest euro. Waluty obce można łatwo wymieniać w
bankach. Kantory wymiany walut znajdują się w pobliżu wileńskiego
dworca kolejowego i autobusowego.
Etmonų g. 2 / Aušros vartų g. 3
Otwarte 9:00-21:00

Geležinkelio g. 6, Wilno
Otwarte 24/7

Służby ratunkowe
Numer telefonu do służb ratowniczych
(policji, straży pożarnej, karetki pogotowia) to

112
WWW.EPOLICIJA.LT

Usługi informacyjne 118
Dołącz do regularnych pieszych wycieczek po Wilnie
WYCIECZKI SĄ ORGANIZOWANE CODZIENNIE
OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA O 11:00
PO ANGIELSKU

w poniedziałki, środy, piątki i niedziele

PO NIEMIECKU
we wtorki, czwartki i soboty

PO ROSYJSKU

w piątki i soboty

Dostępne są kontakty do firm i osób fizycznych, rozkłady jazdy,
informacje na temat wydarzeń, miejsc wypoczynku i rozrywki, a także
informacje encyklopedyczne.
+370 700 55118
0,43 € za minutę

WILEŃSKIE CENTRA
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Pilies g. 2 (restauracja „Grey”)
Otwarte: 9:00-18:00

Didžioji g. 31 (Ratusz)
Otwarte: 9:00-18:00

Rodūnios kelias 2-1
(lotnisko w Wilnie)
Otwarte: 9:00-1:00

+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.govilnius.lt
OBSERWUJ
GO Vilnius w mediach
społecznościowych

Autorzy wizualni

MIEJSCE SPOTKANIA: Wileńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Pilies 2
BILET: 10 €, a z kartą Vilnius Pass za darmo!
Bilety można nabyć tuż przed wycieczką.
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Strona 16 - OS GEMEOS, Keulė rūkė, COREST FLY autor: Sepe & Chazme
Strona 23 - Nineteen18
Strona 31 - Martynas Šnioka
Strona 32 - Samuel Bak
Strona 33 - OS GEMEOS, Keulė rūkė, Millo, Ernest Zacharevic
Strona 41 - Ściany, które pamiętają
Strona 47 - Eglė Žvirblytė
Wilno. Miniprzewodnik
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Informacje dla turystów
CENTRA SZTUKI

MUZEA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich
Książąt Litewskich, Katedros a. 4 (B3)
Baszta zamku Giedymina,
Arsenalo g. 5 (A3,B3)
Litewskie Muzeum Narodowe
(Nowy Arsenał i Stary Arsenał),
Arsenalo g. 1, 3 (A3)
Dzwonnica Katedry Wileńskiej,
Katedros a. 1 (B3)
Uniwersytet Wileński, Universiteto g. 3,
Dzwonnica kościoła św. Jana,
Šv. Jono g. 12 (B3)
Muzeum Okupacji i Walk o Wolność,
Aukų g. 2A (A1)
Wileńska Galeria Obrazów,
Didžioji g. 4 (C3)
Muzeum Sztuki Użytkowej,
Arsenalo g. 3A (A4)
Muzeum Dziedzictwa Kościelnego,
Šv. Mykolo g. 9 (B4)
Galeria Muzeum Bursztynu,
Šv. Mykolo g. 8 (B3), Bałtyckie Centrum
Bursztynu, Šv. Mykolo g. 12 (B3)
Vilnil. MUZEUM ILUZJI, Vokiečių g. 8 (C3)
Muzeum Dziedzictwa Kulinarnego Litwy,
Bokšto g 9 (C3)
Muzeum Pieniądza, Totorių g. 2/8 (B2)
Muzeum Zabawek, Šiltadaržio g. 2/7 (B4)
Litewskie Muzeum Teatru, Muzyki i Kina,
Vilniaus g. 41 (C2)
Muzeum Pałacu Radziwiłłów,
Vilniaus g. 24 (B2)
Basteja muru obronnego w Wilnie,
Bokšto g. 20/18 (C4)
Dom Sygnatariuszy, Pilies g. 26 (B3)
Centrum Wiedzy o Państwie,
Totorių g. 28 (B3)
Centrum Tolerancji,
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Muzeum Samuela Baka,
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Muzeum Holokaustu,
Pamėnkalnio g. 12 (B1)
Dom-Muzeum Kazysa Varnelisa,
Didžioji g. 26 (C3)
Dom-Muzeum Mariji i Jurgisa Šlapelisów,
Pilies g. 40 (C3)
Muzeum Adama Mickiewicza,
Bernardinų g. 11 (B4)
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1.
2.
3.
4.

MO muzeum, Pylimo g. 17 (C2)
Centrum Sztuki Współczesnej,
Vokiečių 2 (C3)
Centrum Innowacji Projektowych,
Maironio g. 3 (B4)
Centrum Sztuki Wizualnej im. Jonasa
Mekasa, Malūnų g. 8 (C4)

DOMY MODLITWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bazylika Katedralna, Katedros a. 1, (B3)
Ostra Brama, Aušros Vartų 12 (D3)
Kościół św. Anny, Maironio 8 (B4)
Kościół Bernardynów, Maironio 10 (B4)
Kościół św. Mikołaja, Šv. Mikalojaus 4 (C2)
Kościół św. Jana, Šv. Jono 12 (B3)
Kościół św. Kazimierza, Didžioji 34 (C3)
Kościół Franciszkanów, Trakų 9/1 (C2)
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
Dominikonų g. 12 (C3)
Kościół św. Krzyża, Daukanto a. 1 (B3)
Kościół św. Teresy, Aušros Vartų 14 (D3)
Kościół św. Bartłomieja, Užupio 17A (C4)
Kościół Wszystkich Świętych,
Rūdninkų 20/1 (D3)
Kościół św. Ducha, Dominikonų 8 (C3)
Kościół św. Ignacego, Šv. Ignoto 4 (B2)
Kościół Ewangelicko-Luterański,
Vokiečių 20 (C2)
Kościół Ewangelicko-Reformowany,
Pylimo 18 (C2)
Wileńska Synagoga Chóralna,
Pylimo 39 (D2)
Kościół św. Trójcy i Klasztor Bazylianów,
Aušros Vartų 7B (D3)
Cerkiew św. Mikołaja, Didžioji 12 (C3)
Cerkiew św. Paraskiewy, Didžioji 2 (C3)
Cerkiew św. Ducha, Aušros Vartų 10 (D3)
Cerkiew Przeczystej Bogurodzicy,
Maironio 12 (C4)
Cerkiew św. Konstantyna i Michała,
Jono Basanavičiaus 27 (B1,C1)

CENTRA ODWIEDZAJĄCE
1.
2.
3.
4.

Dom M. K. Čiurlionisa, Savičiaus 11 (C3)
Centrum Kultury i Informacji Żydowskiej,
Mėsinių 3A/5 (C3)
Centrum Pielgrzyma, Dominikonų 6 (C3)
Centrum Informacyjne Užupis, Užupio 2A (C4)
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