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Firma ETVA Travel specjalizuje się w organizowaniu wycieczek na Litwę. Proponujemy usługi w rodzaju 
przyjmującej strony i zapewniamy komfortowy pobyt na terytorium Litwy grup turystycznych oraz pojedyńczych 
osób. Współpracujemy z parkiem wodnym, ośrodkami SPA, domami rekreacji, uzdrowiskami, muzeami itp. Nasi 
doświadczeni przewodnicy doskonale mówią po rosyjsku, polsku, angielsku, będą towarzyszyć gościom w ciągu 
całego pobytu. 
Oferujemy spacer po krętych, wąskich uliczkach Wilna, zapoznanie się ze średniowiecznymi zabytkami architek-

tury, odpoczynek w SPA centrum, lekcje jazdy konnej, biwak przy ognisku na brzegu jeziora, wędrówkę pod obłokami na balonie, 
wizytę do Trok, Kowna, Połągi, Nidy, Druskienik, Kiernawie oraz do innych przytulnych  małych miasteczek. Proponujemy spojrzeć 
na Litwę od węwnątrz i dobrze odpocząć, a tagże zobaczyć wiele nowych i ciekawych rzeczy. 
Gwarantujemy europejski poziom usług. 
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“ЕТVA Travel” oferuje następujące usługi:
- powitanie gości;
- transfer z dworca do hotelu i z powrotem;
- zakwaterowanie w hotelu;
- dowolny rodzaj żywności; 
- usługi przewodników, tłumaczy;
- program wycieczek;
- usługi transportowe;
- organizacja seminariów, konferencji, bankietów i innych imprez  (do dyspozycji 
sala konferencyjna, sala bankietowa, sauna, basen, parking, plac zabaw dla dzieci);
- zamówienie bitetów do teatrów, muzeów, na koncerty itp.

Cena wycieczki zależy od ilości osób i czasu trwania pobytu. Obliczymy koszt 
dowolnie wybranej trasy lub zaproponujemy optymalny wariant na podany koszt.

“ЕТVA Travel” organizuje:
- wycieczki w weekendy - krótkie wycieczki objazdowe na Litwę (na 1-3 dni);
- wycieczki tematyczne  na Litwę (na 3-4 dni);
- wycieczki świąteczne na Litwę (od 2 do 7 dni);
- wycieczki studyjne na Litwę (od 5 do 7 dni);
- wycieczki dla młodzieży szkolnej  na Litwę (od 3 do 7 dni);
- wycieczki dla nowożeńców, podróże poślubne na Litwę (7 dni);
- wycieczki dla Vip klientów na Litwę (od 1 do 7 dni);
- wycieczki rodzinne na Litwę (dla rodziców z dziećmi do lat 10; od 5 do 7 dni);
- wycieczki indywidualne na Litwę;
- wycieczki na zakupy na Litwę (1 dzień);
- wycieczki przez kilka państw (na Litwę i do krajów sąsiednich).

Plan podróży może być dostosowywany do potrzeb klienta, skrócony lub poszerzony;
na życzenie klientów mogą być tworzone indywidualne plany podróży.



Weekend na Litwę
Wycieczka Troki-Wilno
Troki - dawna  stolica Litwy, która zaczęła pojawiać się jako miasto już w XIII wieku i jest bramą do południowo-
wschodniej części Litwy. Jest to jedyny gotycki zamek na wodzie w Europie Wschodniej, wybudowany w ekstre-
malnych warunkach - nad jeziorem Galwe. Zamek w Trokach - najstarsze  litewskic  centrum administracyjne i 

obronne. W XV wieku, miasto było rezydencją książąt litewskich. Obecnie w odrestaurowanym pałacu mieści się muzeum histo-
ryczne. Ponadto, Troki to wyjątkowe centrum społeczności karaimskiej, narodowe danie “kibinai” - klucz do lokalnego dziedzictwa 
kulinarnego. Proponujemy zwiedzanie Starówki Trockiej - kościoła parafi alnego z pocz. XV w. ze słynnym obrazem Matki Bożej 
Trockiej, kenesy karaimskiej – obiad w restauracji karaimskiej; czas wolny, który można wykorzystać na spacer nad brzegami jezior 
trockich, pływanie statkiem lub kupienie pamiątek z Litwy.
Na drugi dzień zwiedzanie Wilna. Obejrzycie Stare Miasto, które jest jednym z największych w Europie Wschodniej, a w 1994 roku 
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Architektura, która łączy gotyckie, renesansowe, barokowe i klasycy-
styczne elementy, robi wrażenie niezwykłego  połączenie różnych stylów i zleje się w jedyną estetyczną całość. Zwiedzicie jeden z 
najstarszych w Europie Wschodniej - Uniwersytet Wileński. Obejrzycie kościoły i cerkwie, place i ulice, świątynie różnych wyznań 
(Katedrę, Ostrą Bramę, Kościół św. Piotra i Pawła, Zamek Giedymina, Plac Katedralny, kościół św. Anny, klasztor Bernardynów). 
Następnie można zwiedzić ogromne centrum handlowe “Akropolis”, lub inaczej rozporządzic się swoim wolnym czasem.
Zwiedziwszy bezcenne zabytki Wilna, warto spróbować wczuć się w jego duszę: pogawędzić ze śpiewnie zaciągającym starusz-
kiem, pobłądzić bez celu po wąskich uliczkach i zaułkach, posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry lub nad Wilią.
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Wycieczka Kowno - Wilno
Kowno - dawna stolica i drugie co do wielkości miasto na Litwie. 
Kowno włącza w sobie elementy architektoniczne z kilku epok i wyróżnia się  dobrze zachowanym starym mi-
astem z wieloma cennymi zabytkami kultury i architektury: zamkiem kowieńskim, Katedrą Zwiastowania NMP, 
Pałacem Prezydenckim, Placem Ratuszowym, Kościółem Witolda Wielkiego (najstarszy i najbardziej cenny 
kościół Kowna), grobem świętego Franciszka Ksawerego i klasztorem jezuitów, cerkwią Świętej Trójcy. Możecie odwiedzić 
ogród botaniczny i zoo, a także proponujemy wyjazd do Pożajścla, klasztoru pokamedułskiego z XVII w, położonego nad 

Morzem Kowieńskim (sztucznym zbiornikem wody). W Kownie wiele muzeów: Muzeum M.K. 
Ciurlionisa, muzeum diabłów, muzeum diamentów (poznacie sekrety biżuterii),  muzeum zoologii 
T. Ivanauskasa, muzeum deportacji i oporu,  IX fort. Będziecie mieli czas wolny na spacer po 
cichych ulicach miasta i degustację litewskiej kuchni w jednej z lokalnych restauracji.
Na drugi dzień zwiedzanie Wilna.

Wycieczka Druskieniki - Wilno
Najstarszym miastem uzdrowiskowym na Litwie są Druskieniki, tam można zwiedzić unikalny 
park-muzeum sowieckiej rzeźby Grutas, spróbować wody mineralnej ze studni, spacerować 
wzdłuż brzegu Niemna, a także odwiedzić lokalny park wodny, wraz z sauną, basenem, 
zjeżdżalnią wodną (do 212 metrów ), sztuczną plażą i salonem kosmetycznym.
Na drugi dzień zwiedzanie Wilna.

Wycieczka Szawle - Wilno
Jesteśmy przekonani, że wrażenie na Państwie zrobi Góra Krzyży w Szawlach,  na której 
od XIX wieku, ludzie zostawiają krzyże z prośbą o pomocy lub z wdzięcznością. Obecnie 
uzbierało się tam ponad 20.000 krzyży – są to dzieła sztuki i rzemiosła, a także skromne 
drewniane krzyże zwykłych ludzi. Jest tam też  krzyż Jana Pawła II, podniesiony podczas 

wizyty papierza na Litwie w 1993 roku.
Na drugi dzień zwiedzanie Wilna.



Wycieczki tematyczne
Wycieczka dla miłośników sportów wodnych  
Ta trasa jest dla tych, którzy chcą odpocząć,  poprawić zdrowie i samopoczucie. Sporty wodne, sauna, SPA i wiele 
innych rozrywek zrobią niezapomniane wrażenie na tych, którzy kochają zabiegi wodne. Pospacerujecie po parku 
regionalnym Neris, zobaczycie źródła lecznicze, zrelaksujecie się w wileńskim parku wodnym  “Vichy” (z nowym 
zestawem wanien leczniczych). Wybierzecie się w podróż na Mierzeję  Kurońską, do Polągi, tam was zachwyci 

muzeum morskie, delfi narium, muzeum bursztynu i ogród botaniczny, zegar słoneczny, chata rybacka, na życzenie możecie 
popływac na łodzi, zrelaksować się na wydmach lub pospacerować wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego.
Czym by były wakacje na Litwie bez wycieczki do Trok (zwiedzanie zamku zbudowanego na wyspie), bez kąpieli w najczystszym 
jeziorze Galve, bez pływania na łodzi i katamaranach, a tagże bez parku wodnego “Trasalis”, który oferuje szeroki wachlarz usług.

Wycieczka zdrowotna  
Rytm współczesnego życia, niekończące się rozwiązania złożonych problemów zabiera dużo energii. A czasami tak bardzo chciało 
by się uciec od codziennej rutyny i zrobić sobie przerwę od zmartwień, zrelaksować się w miłej atmosferze, odzyskać utracone siły, 
odpocząć fi zycznie i duchowo.
Pozwólcie sobie na przejażdżkę po malowniczej trasie na 
rowerze lub weźcie udział w zawodach narciarskich, cieszcie 
się zabiegami SPA w najlepszych ośrodkach na Litwie (pro-
fesjonalny masaż, basen, aromatyczne kąpiele, sauny). To 
wszystko wróci was do życia, poczujecie się zrelaksowani i 
wypoczęci, wyczujecie odurzające orientalny smak i luksus.
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Wycieczka emocji  
Ta trasa jest dla odważnych, którzy chcą przetestować swoje siły, chętnych do ryzyka i trudności. Uc-
zucie triumfu daje możliwość zapomnieć o drobnych problemach rutynowych. 
Oferujemy loty balonem, skoki ze spadochronem czy paralotniarstwo, zwiedzanie litewskiego muzeum 
etniczno-kosmologicznego, wizytę w parku “Niedźwiedzia łapa” (miłośnicy przyrody i aktywności na 
świeżym powietrzu tutaj będą mogli testować siebie na torze, znajdującym się na wysokości 15 m).
Mierzeja Kurońska – unikalne zjawisko stworzone przez człowieka i przyrodę. W ciągu dwóch dni, 
można uczestniczyć w regacie  żeglarskiej, wybrać się na rajd  morskim katamaranem, wziąść udział 
w  interaktywnej grze “Wyzwanie GPS, legenda infoery”, w zawodach łuczników, w zawodach łowienia 
ryby w przerębli. 
Zapraszamy na wycieczkę po Mierzeji Kurońskiej na parostatku i cieszyć się widokami Neringi. Tam też 
znajduje się 130-letnia latarnia morska, spróbujecie ugotować zupę z ryby morskiej i odwiedzić stację 

badania migracji ptaków. W Połądze  można odwiedzić muzeum bursztynu, park botanic-
zny, spacerować brzegiem morza, a w drodze powrotnej zwiedzic Wiedźmią górę.
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Wycieczka dla miłośników agroturystyki,
 ceniących naturalne piękno i życie na wsi 
Harmonia pomiędzy człowiekiem i naturą - to prawdziwy relaks. Litwa malowniczy kraj, z bogatą i bardzo 
piękną przyrodą,  kraina pełna cudów zwykłych i nadzwyczajnych. Ta wycieczka daje możliwość odpocząć od 
zgiełku miasta, w dzikich i przytulnych zakątkach przyrody.
Będziecie mogli docenić urok małych miasteczek Litwy, takich jak Kernawe, Dukszty, Suderwa, Soleczniki, 

Rumszyszki (kościoły, zamki, zabytki, muzea, itp.). 
W miejscowości Strepejki zwiedzimy 
muzeum miodu. Nie pozostawi obojętnym 
nikogo kościół z dzwonnicą w miejscowości 
Pałusze - jeden z najpiękniejszych za-
bytków architektury drewnianej na Litwie. 
Poznacie sekrety wypieku chleba, obrabi-
ania lnu, produkcji świec, rękodzieła gliny, 
spróbujecie upiec ciasto litewskie – „sza-
kotis”.
W Trokach dowiecie się o historii i życiu 
Karaimów, zobaczycie stare miasto, kościół 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
zamek na wyspie. Oferujemy Państwu 
prezentacje kuchni litewskiej, wieczory 
tematyczne z polską i litewską  muzyką 
ludową na żywo.
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Wilno - Litewska Stolica Kultury 
Stolica Litwy - Wilno, jest dziś centrum życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Działa tutaj siedem 
teatrów profesjonalnych, kilka orkiestr symfonicznych i kameralnych, kwartety i inne grupy artystyczne. Wileński 
Teatr Młodzieżowy, Litewska Orkiestra Kameralna, Państwowa Orkiestra Symfoniczna to dziś zespoły znane na 
całym świecie. Miasto oferuje mieszkańcom oraz przybyszom bogaty program imprez kulturalnych. Liczne muzea 
i odbywające się w nich imprezy są nieodłączną częścią życia kulturalnego litewskiej stolicy. 
Wileńska Starówka zajmuje obszar 255 ha i jest zlepkiem wielu nurtów architektonicznych. Stare Miasto niezniszczone podc-
zas II wojny światowej i okupacji sowieckiej zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 1994 r. 
Międzynarodowe uznanie stało się impulsem do odnowy i licznych rekonstrukcji, które sprawiły, że dziś ta historyczna część Wilna 
szczyci się mianem jednej z najbardziej autentycznych Starówek Europy, jest ono idealnym miejscem do pieszych wędrówek.

Litewskie dwory, parki i pałace 
Niemal w każdym zakątku Litwy można podziwiać dwory i 
pałace, często już zniszczone, ale zawsze odzwierciedlające 
dramatyczne wydarzenia historii narodu.
Odwiedzimy dawne stolice Litwy; odwiedzimy gniazda rodów 
Tyszkiewiczów-Lahojskich, nieruchomości w Starych Trokach, 
w Lentwarowie, zwiedzimy pałac i park Użutrokiu; zwiedzimy 
Kernavę, Dziewieniszki, Solecznicki, Jaszuny.
Przez cały dzień będziemy oglądac zamki Wileńskie, pałace, 
klasztory, place i parki; odwiedzimy także Muzeum Bursztynu w 
Pałacu Tyszkiewiczów w Połądze, który znajduje się w pięknym 
parku (architekt Edouard Andre).



Kościoły i cmentarze na Litwie 
Kościoły i Katedry na Litwie są nie tylko miejscem pielgrzymek, ale także żywymi pomnikami, najbardziej 
dokładnie odzwierciedlają głęboką historii regionu i narodu. Kopuły kościołów i katedr, cekwi i świątyń zdobią 
wiele małych miast. Prawie w każdym z tych zabytków kaplice są prawdziwym dziełem sztuki. Wszystko to jest 
duchowym dziedzictwem, które należy do ludzi wszystkich wyznań. 
Nie da się odwiedzić wszystkich miejsc świętych na Litwie za kilka dni, ale będziemy mieli okazję zobaczyć 

Perłą Starego Miasta, która jest położona w północno-wschodnim krańcu, monumentalna bazylika archikatedralna.
Okres renesansu miał stosunkowo niewielki wpływ na rozwój miasta i jego architekturę, 
lecz również pozostawił po sobie wspaniałe zabytki, z których najbardziej znamienitym 
jest XVI-wieczna Ostra Brama, obecnie sanktuarium z cudownym obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej – część murów obronnych miasta, oraz kościół 
św. Michała i część dziedzińców uniwersyteckich. Z epoki późnego baroku 
pochodzi także kościół św. Trójcy i brama bazylianów. Bogaty zespół 
barokowy stanowi kościół, zabudowania klasztorne, dzwonnica oraz 
brama klasztorna. Perłą w koronie wileńskich zabytków jest barokowy 
kościół św. Piotra i Pawła. 
Jednym z ważniejszych obiektów Wilna dla Polaków jest Cmentarz na 
Rossie. Wśród grobów polskich legionistów, przy grobie matki spoczywa 
serce Józefa Piłsudskiego. 
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Obiekty z listy dziedzictwa UNESKO na Litwie 
Republika Litewska do UNESCO została przyjęta w 1991 roku. 
Jednym z kierunków działalności organizacji jest zachowanie 
duchowego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
Od XIII do XVIII wieku, Wilno, będące politycznym centrum 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, miało ogromny wpływ na roz-
wój kultury i architektury w Europie Wschodniej. Mimo inwazji i 
częściowych zniszczeń, miasto zachowało imponujący kompleks 
budynków gotyckich, renesansowych, barokowych i klasycy-
stycznych. To zostało powodem, że  w 1994 roku,  centrum 
zabytkowe Wilna było wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.
Podczas zwiedzania można odwiedzić jedną z najstarszych 
uczelni w Europie Wschodniej - Uniwersytet Wileński. Będziecie 
podziwiali kościoły, place, ulice i świątynie różnych wyznań 
(Katedrę, Ostrą Bramę, świątynię Apostołów Piotra i Pawła, 
Zamek Giedymina, Plac Katedralny, kościół św. Anny, klasztor 
Bernardynów, cmentarz na Rossie). 
Mierzeja Kurońska - unikalne dzieło człowieka i przyrody, w 2000 
r. została zanotowana na listę Światowego Dziedzictwa UNES-
CO, jest półwyspem (długość około 98 km, szerokość 0,4 - 4 
km), znajduje się na terytorium dwóch państw - Litwy i Rosji (ob-
wód Kaliningradzki). Litwa posiada 50 km powierzchni na północ 
od półwyspu. Odwiedzimy także muzeum morskie, delfi narium, 
będziemy obserwowac pracę zegara słonecznego. 
Kernave - miejse, które jest kolebką cywilizacji, wskazuje na 
wyjątkowe tradycje kulturowe - zostało włączone na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku. Kernave jest 
jedynym miastem w krajach bałtyckich,  które znajduje się na 
pięciu kopcach – było starodawną stolicą Litwy. Kernave również 
ma status Parku Narodowego, gdzie już prawie 30 lat systematy-
cznie są prowadzone badania archeologiczne. W miejscowym 
muzeum archeologii i historii jest eksponowanych wiele unika-
lnych artefaktów.



Litwa na nowy sposób – 
otwórz Litwę dla siebie  
Próba obejrzeć, aby wiedzieć, 
albo przynajmniej dotknąć “innej” 
Litwy - poważne wyzwanie intelek-

tualne dla tych, którzy chcą nauczyć się czegoś 
nowego. Litwa - kraj z wieloma starymi, dawno 
zapomnianymi i równocześnie bardzo młodymi 
etapami historii.
Przekonacie się że zaproponujemy dla Państwa do 
obejżenia rzeczy unikalne: dzwon Suderwiański, 
kościół i najstarszy dąb w Duksztach, Ukmierg-
ski kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła i 
dzwonnicę.
Odwiedzimy Zarasai - powiat, który jest znany 
nie tylko w zasobów naturalnych (ogromna liczba 
jezior), ale także posiada cenne dziedzictwo 
kulturowe (plac Selu, stworzony w stylu neo-
boroka, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, kącik wyjątkowy – dużą wyspę na Jezi-
orze Zarasai). Warto zatrzymac się i w Stelmuże 
(niewolnicza wieża, kościół Krzyża (lub  kościół 
Świętego Krzyża) - obecnie muzeum sztuki sakral-
nej, dzwonnicę), zwiedzicie również  Kwintiszki, 
miejsce, zjawienia się Najświętszej Marii Panny.
Proponujemy spojrzeć na post-sowieckie Wilno 
- miasta z piętnem dzikiego kapitalizmu. Możesz 
odwiedzić  regionalnych park Werki, tereny rek-
reacyjne „Zielone jeziora”, dzielnice: Zwierzyniec, 
Leszczyniaki, Kalwarię, Antokol; Wileński „mont-
martre” – Zarzecze.



Wycieczki świąteczne 
Każda podróż może zamienić się w święto, a każde 

święto charakteryzuje jego trść, nastroj, dania, 
taniec, itp. Naszym celem jest, aby Twoje 
wakacje były jak z  bajki, nie tylko wesołe i 
oryginalne, ale wyjątkowe.
Wycieczki są dostosowane do indywidu-
alnych życzeń i interesów turystów.
Wycieczki: w Dzień Wszystkich Świętych 
(“Czar świec”, 1-2 listopada), jazda na 
nartach (urok śnieżnego Wilna, styczeń 
- luty), Boże Narodzenie, Nowy Rok, Za-
pusty (luty - marzec), Walentynki,  Dzień 
Matki, kiermasz Kaziukowy (marzec),  
festiwal poezji (w maju),  św. Jana (czer-

wiec),  święto plonu (wrzesień), festiwal piosenki, 
dzień Wilna i inne.

Wycieczki - szkolenia
Oferujemy organizację kursów komputerowych, 
księgowych, medycznych i innych; seminaria 
na temat turystyki i psychologii; szkolenia w 
językach: angielskim, rosyjskim, litewskim, pols-
kim, itp; warsztaty, praca w grupie z profesjonal-
nym wykładowcą.
Trasa jest indywidualna i zależy od celu i 
intensywności treningu.

www.bajoruuzeiga.lt
E-mail: hotel@bajoruuzeiga.lt, 

bajoruuzeiga.vadybininke@gmail.com
Telefon:  (+370 5) 240 3957, (+370) 67299332



Wycieczki dla młodzierzy szkolnej na Litwę
Oferujemy wspaniałe wakacje dla młodzierzy szkolnej (atrakcje w parkach wodnych i tematyczne wieczory przy 
ognisku), zabawy na przyrodzie (spacery po parkach i wydmach), objazdowe wycieczki po Litwie.
Będziesz miał doskonałą okazję zwiedzić Wilno. Obejrzeć rozwój wszystkich obecnie znanych stylów architekton-
icznych, odwiedzić  miejscowość park Gruto (Merkiene - jedna z najstarszych osad na Litwie).
Zobaczysz muzeum w Merkinie. Odpoczniesz w parku wodnym w Druskienikach.

Oprócz starego miasta, zamku na wyspie i muzeum Historyczngoe w Trokach, można pospacerowac po ścieżkach ogrodu bo-
tanicznego, proponujemy strzelanie z łuku lub relaks w parku wodnym “Trasalis”.
Zaproponujemy wziąć lekcje jazdy konnej w Rzeszy (stadnina koni), zwiedzić ogród botaniczny w Kairenai, aby zapoznać się z 
fauną Litwy, przedstawionymi tu na stacji młodych przyrodników zwierzętami, które przystosowały się do lokalnych warunków 
klimatycznych.
Będziecie mogli docenić główne centrum handlowe na Litwie - “Akropolis”, z kinami i lodowiskiem, niedaleko jest inny park wodny 
“Vichy”.
Dla młodzierzy szkolnej również zaproponujemy wizytę w parku “Niedźwiedzia łapa” (miłośnicy przyrody i aktywności na świeżym 
powietrzu tutaj będą mogli testować siebie na torze, znajdującym się na wysokości 15 m, spacując po sześciu różnych trasach).
Zapraszamy na wycieczkę po Mierzeji Kurońskiej. Tam znajduje się 130-letnia latarnia morska, zwiedzicie stację badania migracji 
ptaków, delfi narium, muzeum morskie, wiedźmią górę.
Kowno zadziwi Cię swoją lokalizacją (miasto położone u zbiegu dwóch wielkich rzek - Wilii i Niemna), Stare Miasto, katedra i 
mnóstwo kościołów, zoo i muzeum litewskiego lotnictwa są również godne uwagi.



Naszym głównym biznes partnerem
jest hotel “BAJORU UZEIGA”
Hotel z kawiarnią-barem “BAJORU UZEIGA” znajduje się na przedmieściu Wilna, w Awiżeniach, 
ul. Suderves 10, obok magistrali Wilno-Poniewież-Ryga, przy Wileńskim północnym objeździe 
Awiżenie – Suderwie – Dukszty – Wiewis – Kowno. 
W hotelu “Bajorų užeiga” urządzono 25 przytulnych, niedrogich trzygwiazdkowych 
współczesnych pokoi. Hotel oferuje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe pokoje oraz  
pokoje biznes-klasy. Jednocześnie  możemy zakwaterowac 53 osoby. Przy hotelu znajduje się 
zamknięte (o powierzchni 0,220 ha) terytorium, obserwowane przez kamery video dla postoju 
transportu, dlatego dogodnym jest przybycie autobusem, samochodem lub domkiem samo-
chodowym. W hotelu organizują się różne święta, seminaria i prezentacje. Do dyspozycji gości 
sauna, basen i bilard. 
W kawiarni  goście znajdą się w przytulnym, posiadającym elementy historyczne, środowisku. 
Obsługa, asortyment dań i ich niepowtarzalny smak przyjemnie zadziwią niejednego 
odwiedzającego. Na pewno zechcą oni przybyć tutaj i następnym razem. W kawiarni jest kilka 
sal, w których można organizować jubileusze, wesela, furszety i inne imprezy. 
Hotel “BAJORU UZEIGA” - doskonałe rozwiązanie jak dla pojedyńczych podróżników, 
tak i dla grup. 

Do Państwa dyspozycji:
• kawiarnia;
• bar;  
• plac zabaw dla dzieci; 
• sala bankietowa na 60 osób; 
• sala konferencyjna dla 45 osób; 
• miejsce na grill;
• taxi. 

Dobra lokalizacja hotelu “BAJORU UZEI-
GA”  i komfortowe warunki życia pozwalą 
na łączenie pracy i wypoczynku. 
Zapraszamy!

www.bajoruuzeiga.lt
E-mail: hotel@bajoruuzeiga.lt, 

bajoruuzeiga.vadybininke@gmail.com
Telefon:  (+370 5) 240 3957, (+370) 67299332



Nasze dane:
Firma “ЕTVA Travel”

Adres siedziby i adres pocztowy: ul. Suderves 10, Avizheniai, 
 dzielnica Wilna

Telefon:  (+370 5) 240 3957, (+370) 67299332
 (Możemy współpracować w języku polskim)

Fax: (+370 5) 2403958
Konto:  LT487044060001680729

Kod fi rmy: 1201 84516
 PVM LT201845113

E-mail:hotel@bajoruuzeiga.lt, bajoruuzeiga.vadybininke@gmail.com
www.bajoruuzeiga.lt
Jak do nas trafi ć?
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