
LITWA
pełna wrażeń



DZIEŃ 1.
Spotkanie Uczestników na lotnisku Chopina w  Warszawie. 
Przelot do Wilna. Zakwaterowanie w  hotelu **** w  centrum 
miasta. Po krótkim odpoczynku, zapraszamy do wzięcia udziału 
w  aktywnej grze fabularnej na terenie Wilna - „Poszukiwanie 
skarbu”. Podczas poszukiwania, uczestnicy będą mieli okazję 
zapoznać się z historią i zabytkami  miasta, jego niepowtarzalnymi 
widokami oraz lokalną kulturą w  najprzyjemniejszy sposób. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i  będą się poruszać 
po mieście rozszyfrowując różne zagadki. Na swojej drodze 
spotkają aktorów, którzy będą im przybliżać historię i obyczaje 
Wilna oraz nie jednokrotnie rozbawią uczestników. Przewodnicy 
w  strojach ludowych nauczą uczestników tańców ludowych; 
wiedźma przepowie przyszłość oraz poczęstuję tajemniczym 
napojem, a w klasztorze będzie czekał schowany diabeł… 

Następnie wizyta w  browarze - krótkie zwiedzanie połączone 
z  degustacją + kolacja na terenie browaru. Powrót do hotelu, 
nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie w hotelu i przejazd do Radzieckich Bunkrów.  W lasach 
w pobliżu Wilna znajduje się tajny, dwupoziomowy, podziemny 
labirynt zbudowany podczas Zimnej Wojny w  talach 80-tych, 
jako alternatywna stacja telewizyjna na wypadek wybuchu 
wojny nuklearnej. Wojna jednak nie wybuchła, a  bunkier był 
okupowany przez wojska Radzieckie, aż do momentu gdy 
Litwa stała się członkiem Unii Europejskiej. Bunkier nie jest 
zamieszkany ani zagospodarowany. Tu masz możliwość na 
dwie godziny cofnąć się w  przeszłość i  stać się obywatelem 
państwa totalitarnego. Podczas pobytu w  bunkrze uczestnicy 
ubrani w  wystrzępione, szare radzieckie ubrania staną się 
częścią zwyczajnej radzieckiej społeczności - pełnej strachu 
oraz niepewności.  Przeżyjesz pełne napięcia i socjologicznych 
absurdów życie obywatela ZSRR. Poprowadzą Cię krętymi 
korytarzami, zobaczysz audycje telewizyjne i sklepy z 1984 roku, 
przesłucha Cię KGB, nauczysz się hymnu ZSRR i  przejdziesz 
szybki kurs nakładania maski gazowej. Ponadto nie ominie Cię 
też potańcówka w rytmie sowieckich pieśni oraz posiłek w stylu 
sowieckim z  kieliszkiem rosyjskiej wódki. W  trakcie pobytu 
w bunkrach przewidziany jest również obiad. Następnie spacer 
z przewodnikiem po Wilnie, po którym udamy się na wieczorna 
kolacja na wieży telewizyjnej. 

DZIEŃ 3
Śniadanie w  hotelu, a  następnie wyprawa militarna do 
regionalnego Parku. Wyprawa ma na celu odbiegnięcie od 
codziennej miejskiej rutyny i  hałasu. W  tym dniu głównie 
będzie się liczyła praca zespołowa. Zadania które uczestnicy 
napotkają pod drodze będą wprost niemożliwe do wykonania 
samodzielnie. Tylko dobrze zgrany zespół bez problemów 
pokona pełną przeszkód drogę. Wieczorem kolacja pożegnalna. 

DZIEŃ 4
Śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.
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