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Po∏o˝enie
Wilno jest nie tylko stolicà Litwy, lecz w pewnym sensie tak˝e centrum Europy: miasto le˝y prawie
dok∏adnie w Êrodku kontynentu, zaledwie 26 kilometrów od geograficznego centrum Europy. Liczàce
pó∏ miliona mieszkaƒców Wilno od wieków pozostaje przytulnym, przyjaznym i otwartym miastem,
pe∏nym Êladów dumnej historii. JednoczeÊnie jest to nowoczesny oÊrodek gospodarczy, t´tniàcy bogatym
˝yciem kulturalnym.
Ma∏o która europejska stolica stanowi tak atrakcyjnà kombinacj´ wielowiekowych tradycji i nowoczesnego
kosmopolityzmu. Nic dziwnego, ˝e co roku Wilno odwiedza coraz wi´cej turystów i biznesmenów.

Kilka faktów o Litwie
Liczba ludnoÊci 3,23 mln

Sk∏ad etniczny
Litwini 83,1 %
Polacy 6 %
Rosjanie 4,8 %
Inne narodowoÊci 6,1 %

Terytorium 65.300 km2

Litwa, najwi´ksze spoÊród trzech paƒstw ba∏tyckich, to
przewa˝nie nizinna kraina o ˝yznej glebie, licznych
jeziorach i wielu lasach.

Granice
Morze Ba∏tyckie 99 km
Bia∏oruÊ 678 km
Rosja 289 km
¸otwa 610 km
Polska 103 km

J´zyk urz´dowy
litewski

Religia dominujàca
katolicyzm

Ustrój polityczny republika
parlamentarna

Waluta Lit litewski (Lt,
LTL),
1 EUR = 3,4528 LTL

Klimat umiarkowany morski/
kontynentalny

Czas lokalny UTC + 2 godziny

Wilno, stolica Litwy
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Prezentacja Wilna
Wilno to miasto po∏o˝one najbli˝ej centrum kontynentu europejskiego,
posiadajàce jednà z najwi´kszych w Europie Wschodniej, dobrze
zachowanà starówk´, która imponuje bogactwem stylów
architektonicznych. Pe∏ne historycznego uroku, oferuje jednoczeÊnie
wszystkie wygody i mo˝liwoÊci nowoczesnego miasta.
Jednak ̋ adna z wymienionych rzeczy tak naprawd´ nie oddaje istoty Wilna.
Wilno ma dusz´. To magiczny gobelin utkany z wdzi´ku i niezliczonych
atrakcji. To miasto t´tniàce post´pem, ale jednoczeÊnie przesycone czarem
wieków. To miasto rozwoju i ponadczasowej elegancji, w którym ˝ycie
toczy si´ wartko, a ludzie przybywajà tu, by wspólnie cieszyç si´ ˝yciem,
tworzyç, rozwijaç si´.
Jedno jest pewne - jeÊli odwiedzisz Wilno, poczujesz jego dusz´,
doÊwiadczysz dalekiej przesz∏oÊci, przeplecionej z rozmachem post´pu.
Wyjedziesz urzeczony pi´knem, tajemniczoÊcià i magià.
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O czym mówi historia ...
Bez wàtpienia na przestrzeni dziejów Wilno wiele wycierpia∏o i
towarzyszy∏o mu zmienne szcz´Êcie. Mimo to pozosta∏o miastem wiecznie
˝ywym. Dla wielu zwiedzanie Wilna jest niczym otwieranie skrzyni ze
wspomnieniami z dzieciƒstwa, wkraczanie do ˝ywej bajki czy
odnajdowanie nieoczekiwanej lecz prawdziwej mi∏oÊci. Wilno, czarujàce i
ponadczasowe, g∏´boko wzrusza i nie pozwala o sobie zapomnieç.
W g´stwinie tajemniczych wàskich uliczek prawie namacalna magia
Êredniowiecza kusi i nagradza wszystkich ciekawskich. Brukowane alejki
prowadzà z zakàtków wype∏nionych ciep∏ym, przytulnym nastrojem i
usianych zabytkowymi budynkami do dzielnic lÊniàcych wspó∏czesnoÊcià.
Tu w architekturze nie dominuje ˝aden styl czy wp∏yw, czego rezultatem
jest pe∏na wdzi´ku i uroku weso∏a melodia, która rozbrzmiewa w sercu
jeszcze d∏ugo po opuszczeniu tego miasta.
Wilno posiada jedno z najwi´kszych w Europie Wschodniej, Êwietnie
zachowane historyczne centrum miasta. Nie umkn´∏o ono uwadze
UNESCO, które wpisa∏o wileƒskà Starówk´ na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa.
Nieopodal miasta znajdujà si´ pi´kne, odnowione Troki, gdzie na wyspie
poÊród czarujàcego jeziora stoi imponujàcy zamek z czerwonej ceg∏y. To
naprawd´ bajkowy widok, dlatego zamek ten widnieje na wielu
widokówkach, ulotkach i jad∏ospisach kawiarenek.
Jednak prawdziwa magia Wilna kryje si´ w tym, ˝e tutaj historia toczy si´
dalej i jest wcià˝ ̋ ywa. Wilno to nie park tematyczny, w którym dla turysty
przedstawiono dawno miniony czas. Historyczne centrum Wilna to t´tniàce
serce dynamicznego miasta; tu wrze biznes i ˝ycie towarzyskie, a za
ka˝dym rogiem czekajà na Ciebie mi∏e niespodzianki i nowe prze˝ycia.
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Zdrowo i nastrojowo
W Wilnie trudno nie czuç si´ rzeÊkim i pe∏nym si∏. Przyjemnie jest snuç si´
kr´tymi uliczkami miasta - a wszystko tutaj jest w zasi´gu r´ki. Co wi´cej,
w centrum miasta jest mnóstwo przestronnych placów i pe∏nych zieleni
parków. Âmiech dzieci bawiàcych si´ w podwórkach rozlewa si´ po ulicach,
którymi trzymajàc si´ za r´ce leniwie spacerujà zakochani. Tu zawsze jest
blisko do miejsca, gdzie mo˝na odpoczàç czy znaleêç chwil´ wytchnienia.
Nie wydzielajàce spalin trolejbusy oraz system komunikacji miejskiej,
biegnàcy raczej wokó∏ ni˝ przez centrum miasta, gwarantujà Êwie˝e
powietrze i spokój podczas spacerów.
Miasto ulokowa∏o si´ u zbiegu dwóch rzek, Wilii i Wilejki, dlatego jest
wiele mo˝liwoÊci, aby nacieszyç si´ szumem wody siedzàc na brzegu i
obserwujàc p∏ynàcà rzek´.
Równie˝ zimà Wilno lÊni naturalnym pi´knem. Przechadzka po parku
pe∏nym drzew, wyciàgajàcych swe oÊnie˝one ga∏´zie niczym bia∏e palce
do nieba, to czysta przyjemnoÊç, zw∏aszcza, gdy pod stopami cichutko
skrzypi Ênieg (Litwini ten dêwi´k nazywajà “myÊlami wiedêm”). Tak˝e w
dzielnicach pe∏nych domów sople ozdabiajà dachy niczym klejnoty, a okna
lÊnià bajkowym blaskiem, obiecujàc ciep∏o i goÊcinnoÊç.
Parki i inne tereny zielone zajmujà w sumie ponad 40 procent powierzchni
Wilna. WÊród nich sà rozleg∏e parki regionalne, mieszczàce si´ opodal cen-
trum, w których - jeÊli chcesz - latem mo˝esz popuszczaç latawce lub zimà
zakosztowaç narciarstwa biegowego, i na pewno zdà˝ysz wróciç do domu
przed kolacjà.
Nietrudno zauwa˝yç, ˝e Litwini sà silnie, prawie duchowo, zwiàzani z
przyrodà. Mo˝e bierze si´ to z ich pogaƒskich korzeni? Przecie˝ Litwa by∏a
ostatnim paƒstwem, które przyj´∏o chrzeÊcijaƒstwo. Tak czy inaczej, nawet
jeÊli stoisz w sercu miasta, ten g∏´boki szacunek dla natury wywrze na
Tobie niezapomniane wra˝enie. Przez ca∏à zim´ suszone kwiaty upi´kszajà
restauracje, hotele i sklepy, a gotowanie i spo˝ywanie posi∏ków na Êwie˝ym
powietrzu to jedna z najwi´kszych przyjemnoÊci w lecie.
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Daje natchnienie
W Wilnie jest ponad 40 koÊcio∏ów, dlatego ci´˝ko tu znaleêç miejsce, gdzie
móg∏byÊ si´ ukryç od koÊcielnych wie˝ i kopu∏ - nie to, ˝ebyÊ chcia∏.
Miejscowi powiadajà, ̋ e z ka˝dej uliczki Starówki mo˝na ujrzeç co najmniej
kilka Êwiàtyƒ. Wileƒski horyzont jest wielowyznaniowy, a ró˝norodnoÊç
krzy˝ów i iglic przypomina o wyjàtkowej przesz∏oÊci miasta. Sà nawet
pewne Êlady pogaƒskiej przesz∏oÊci Litwy.
Chocia˝ taka mnogoÊç koÊcio∏ów jest mi∏a sama w sobie, to jeszcze nie
koniec opowieÊci. Przed ka˝dym koÊcio∏em umieszczona jest tabliczka,
która opowiada o historii budynku - lektura mo˝e byç fascynujàca!
Okupacja rosyjska i sowiecka to czas oryginalnych zastosowaƒ dla
koÊcio∏ów: jeden z nich by∏ nawet muzeum ateizmu. Pozosta∏e pe∏ni∏y
ró˝norodne funkcje, poczynajàc od galerii obrazów, a na magazynie
zbo˝owym koƒczàc. Nawet je˝eli jesteÊ ca∏kowicie niereligijny, b´dziesz
zszokowany.
Niektóre koÊcio∏y zosta∏y pi´knie odrestaurowane, a inne jeszcze oczekujà
na swojà kolej. Czekajà na Ciebie zarówno imponujàce przepychem
wn´trza, jak i takie, które oczarujà Ci´ spokojem i powagà mimo zniszczenia
przez czas i ludzi. Mo˝esz szeroko otworzyç skrzypiàce drewniane drzwi,
przejÊç po deskach zakrywajàcych dziury w kamiennej posadzce i zobaczyç
cudownà, lÊniàcà blaskiem rzeêb´ Maryi. Stare freski sà systematycznie
ods∏aniane. W Êcianach Archikatedry znaleziono nawet ukryte skarby, a
jej podziemia kryjà tajemnicze i intrygujàce krypty. JeÊli chcesz, mo˝esz
sam je zbadaç.
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Kultura o˝ywa
To nie przypadek, ˝e w 2009 roku Wilno by∏o Europejskà Stolicà Kultury.
Wyjàtkowa historia miasta po∏àczy∏a du˝y nacisk na sztuki klasyczne z
czasów radzieckich z wigorem i wolnoÊcià ekspresji, która eksplodowa∏a
po odzyskaniu przez Litw´ niezale˝noÊci.
Cz´ste sà bezp∏atne przedstawienia, nierzadko odgrywane w przestrzeni
publicznej, podczas gdy bogata oferta bardziej tradycyjnych form sztuki -
muzyki klasycznej, baletu i opery - gwarantuje rozrywk´ wysokiej klasy
dla ka˝dego. GoÊcie Wilna naprawd´ mogà dogodziç swoim gustom
artystycznym.
Znacznie wi´kszy wybór kulturalnych rarytasów czeka na tych, którzy
lubià w´drowaç zau∏kami, pe∏nymi pracowni artystycznych i
rzemieÊlniczych. Dzielnica Zarzecze (UÏupis), która og∏osi∏a si´ niezale˝nà
republikà, to g∏ówny oÊrodek, z którego alternatywne formy wyrazu
artystycznego szerzà si´ na ca∏e Wilno. Poza tym, du˝o tradycyjnych
wyrobów rzemieÊlniczych mo˝na znaleêç w ma∏ych sklepikach Starówki.
Czemu by nie kupiç tradycyjnego litewskiego pasa, tkanego  na
zamówienie? A co powiesz na kawa∏ek pi´knie szlifowanego bursztynu,
klejnotu Morza Ba∏tyckiego?
W Wilnie mo˝esz równie˝ spróbowaç swych si∏ w ró˝nych zaj´ciach
artystycznych: od warsztatów rzemios∏a artystycznego do lekcji taƒca.
Niewa˝ne, jak bardzo chcesz si´ zaanga˝owaç, co zobaczyç lub czego
spróbowaç -  t´tniàce kreatywnoÊcià Wilno mo˝e Ci´ zabawiç i oczarowaç
na wiele sposobów.
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Spotkania z mieszkaƒcami
Nadzieja, goÊcinnoÊç, ˝ywio∏owoÊç - to podstawowe cechy Litwinów.
Zawsze byli nami´tnie niezale˝ni, dlatego obecnie sycà si´ wolnoÊcià i
szybkim rozwojem kraju. To wspania∏y moment, aby ich odwiedziç i
cieszyç si´ ich radoÊcià.
Litwini czasami bywajà nieco powÊciàgliwi, jednak je˝eli tylko troch´ si´
postarasz, b´dziesz hojnie wynagrodzony. Zacznij od kilku s∏ów: “labas”
znaczy “czeÊç”, natomiast “aãi” (brzmi troch´ jak kichni´cie) oznacza
“dzi´kuj´”. Nast´pnie mo˝esz bez obaw rozmawiaç po angielsku,
poniewa˝ praktycznie ka˝dy mieszkaniec, szczególnie m∏odszego
pokolenia dobrze rozumie i mówi po angielsku.
Mieszkaƒcy Wilna mogà si´ zdziwiç, ˝e okazujesz zainteresowanie ich
niedu˝ym miastem (Mówiàc szczerze, oni nie wiedzà, co posiadajà!). Mi∏o
jest podzieliç si´ wra˝eniami ze zwiedzania miasta - takie doÊwiadczenie
wzajemnie wzbogaca i cz´sto jest tylko poczàtkiem ciekawych i
zajmujàcych rozmów.
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Zostaƒ naszym goÊciem
Kiedy musisz rozejrzeç si´ za miejscem do spania, Wilno proponuje
zaskakujàcà ró˝norodnoÊç. Najwy˝szy komfort i standard us∏ug mo˝na
znaleêç w pi´ciogwiazdkowych hotelach, które sprytnie wkomponowano
w zabytkowe budynki. Z kolei niewielkie hotele butikowe kuszà
niepowtarzalnoÊcià - uwa˝nie dobranymi detalami, ciekawymi motywami,
kameralnà atmosferà i indywidualnym podejÊciem do ka˝dego goÊcia.
Oszcz´dni podró˝ni znajdà coÊ dla siebie poÊród stale poszerzajàcej si´
oferty niedrogich hoteli i hosteli, a rodziny zapewne bardziej zainteresujà
si´ du˝ym wyborem pensjonatów oraz B&B, które w wi´kszoÊci mieszczà
si´ na Starówce i pozwalajà na samodzielne sporzàdzenie posi∏ku. Szeroki
wachlarz mo˝liwoÊci czeka na poszukujàcych mieszkania do wynaj´cia:
od ma∏ych i niedrogich mieszkanek z podstawowymi wygodami do
luksusowych, choç kosztownych apartamentów.
Podró˝ujàcy samochodami mogà wybieraç spoÊród ciekawych propozycji
tu˝ poza granicami centrum miasta. Specjalnie dla nich przygotowano
Malowniczy Szlak Samochodowy, który wiedzie przez najciekawsze i
naj∏adniejsze zakàtki miasta.
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Wilno to uczta nie tylko dla oczu. Pyszne jedzenie, wysoki standard i mi∏a
atmosfera to podstawowe cechy tutejszych restauracji, barów i klubów.
W Wilnie mo˝na spróbowaç tradycyjnej kuchni wielu narodów, a
szczególnà popularnoÊcià cieszà si´ kuchnie chiƒska, w∏oska i japoƒska.
Chocia˝ ziemniaki dotar∏y do Europy dopiero w XVI wieku, na Litwie
sta∏y si´ one szczególnie popularne, i wiele osób za litewskie danie
narodowe uznaje cepeliny (kartacze) - du˝e ziemniaczane pyzy,
nadziewane mielonym mi´sem z przyprawami lub twarogiem. Koniecznie
musisz ich spróbowaç! Inne tradycyjne potrawy to ró˝ne gatunki ciemnego
pieczywa, smaczne i po˝ywne zupy oraz szeroka gama daƒ dla mi∏oÊników
mi´sa. Ró˝norodny jest nie tylko wybór potraw, ale tak˝e doskona∏ych
restauracji, w których mo˝na si´ delektowaç tymi pierwszymi. Niezale˝nie
od tego, czy chcia∏byÊ czegoÊ nowoczesnego, wymyÊlnego lub modnego,
czy te˝ pragniesz po prostu posiedzieç w mi∏ej atmosferze wyk∏adanego
drewnem baru, Twoje oczekiwania zostanà spe∏nione, a Ty sam mi∏o
ugoszczony.

Zawsze do Paƒstwa us∏ug:

Wileƒskie Centrum Informacji Turystycznej

ul. Vilniaus 22, LT-01119 Vilnius (Wilno)
Tel. +370 5 262 9660
Fax +370 5 262 8169
E-mail tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt

ul. DidÏioji 31, LT-01128 Vilnius
(Ratusz Wileƒski)
Tel. +370 5 262 6470

ul. GeleÏinkelio 16, LT-02100 Vilnius
(Dworzec Kolejowy)
Tel. +370 5 269 2091

ul. ·ventaragio 2, LT-01122 Vilnius
(Plac Katedralny)

trakt Rodnios 2, LT-02044 Vilnius
(Mi´dzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie)



19



20

W
iln

o

Vilnius City Municipal Government
Tourism Division

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius, Lithuania

Phone +370 5 211 2313
Fax +370 5 211 2315

E-mail timis@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt




