
Lista hoteli znajdujących się w pobliżu Ambasady RP w Wilnie i Domu Kultury Polskiej,  

można je zarezerwować przez booking.com portal. 

 

Pan Tadeusz *** 
Naugarduko g. 76, Naujamiestis, LT-03202 Wilno, Litwa 
Trzygwiazdkowy hotel Pan Tadeusz znajduje się w budynku Domu Kultury Polskiej, w dzielnicy Nauja-
miestis w Wilnie, 2 km od Starego Miasta. Oferuje on zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach, które 
wyposażone są w minilodówkę i zapewniają bezpłatne WiFi. Na miejscu do dyspozycji Gości jest bezpłatny 
parking. Wszystkie pokoje zostały urządzone w stylu klasycznym i utrzymane są w ciepłej kolorystyce. 
Każdy z nich obejmuje łazienkę z prysznicem oraz suszarką do włosów i wyposażony jest w telewizor z 
dostępem do kanałów kablowych. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest codziennie rano w hotelowej 
restauracji, która specjalizuje się w daniach kuchni polskiej i litewskiej. Personel obiektu służy pomocą w 
wypożyczeniu rowerów. Obiekt usytuowany jest 2 km od głównego dworca kolejowego w Wilnie. Na Stare 
Miasto można bez trudu dojechać autobusem, który odjeżdża z przystanku tuż przy hotelu. 
Pokój 1os.  od 46 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 51 Eur/noc ze śniadaniem 

 
Comfort Hotel LT - Rock 'n' Roll Vilnius *** 
Kauno g. 14, Naujamiestis, LT-03212 Wilno, Litwa 
W cenę zakwaterowania wliczono WiFi oraz dostęp do siłowni czynnej przez całą dobę. Od Starego Miasta 
w Wilnie dzieli Gości 10 minut spacerem. Wszystkie pokoje w obiekcie Comfort Hotel LT – Rock 'n' Roll 
Vilnius zostały urządzone w nowoczesnym, miejskim stylu. Hotel Comfort LT – Rock 'n' Roll Vilnius zloka-
lizowany jest 700 metrów od dworca kolejowego oraz 4 km od międzynarodowego lotniska w Wilnie. Na 
miejscu dostępny jest podziemny parking. 
Pokój 1os.  od 47 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 55 Eur/noc ze śniadaniem 

 



Hotel Zemaites *** 
Zemaites g. 15, Vilkpede, LT-03118 Wilno, Litwa 
Hotel Zemaites, usytuowany 15 minut jazdy autobusem od Starego Miasta w Wilnie, oferuje proste, klima-
tyzowane pokoje z telewizorem z dostępem do kanałów kablowych, lodówką, łazienką oraz bezpłatnym 
WiFi. Obiekt zapewnia bezpłatny prywatny parking dla samochodów i autokarów. Hotel Zemaites udostęp-
nia Gościom pokoje o klasycznym wystroju wnętrz, urządzone w jasnych kolorach i wyposażone w drew-
niane meble. Tuż obok hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego można dotrzeć do wileńskiego 
Starego Miasta, oddalonego o zaledwie 1,8 km od obiektu. Główny dworzec kolejowy usytuowany jest w 
odległości 2,1 km. 
Pokój 1os.  od 39 Eur/noc; od 42 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 51 Eur/noc; od 55 Eur/noc ze śniadaniem 
 

Novotel Vilnius Centre **** 
Gedimino prospektas 16, Vilnius Old Town, LT-01103 Wilno, Litwa 
Nowoczesny hotel Novotel Vilnius Centre jest objęty zakazem palenia i znajduje się przy głównej ulicy Wilna 
– prospekcie Giedymina. Zamek Giedymina oddalony jest od hotelu o 800 metrów. Odległość od Katedry 
wileńskiej wynosi 500 metrów. Obiekt znajduje się 1 km od popularnego deptaku Pilies. Parking publiczny 
jest dostępny przy sąsiednich ulicach (rezerwacja nie jest możliwa) za dodatkową opłatą. 
Pokój 1os.  od 62 Eur/noc; od 76 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 65 Eur/noc; od 84 Eur/noc ze śniadaniem 
  

PARK HOTEL VILNIUS *** 
Basanavičiaus g. 9, Vilnius Old Town, LT-01102 Wilno, Litwa 
Hotel Park Vilnius położony jest na Starym Mieście w Wilnie. Obiekt oddalony jest o 900 metrów od Mu-
zeum Ofiar Ludobójstwa, 1 km od Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu oraz 1,2 km od wieży 
Giedymina. Odległość od międzynarodowego lotniska w Wilnie wynosi 4 km. Parking prywatny jest do-
stępny na miejscu (konieczna jest rezerwacja) w cenie € 12 za dzień. 
Pokój 1os.  od 49 Eur/noc; od 58 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 51 Eur/noc; od 63 Eur/noc ze śniadaniem 
 

Vilnius City Hotels *** 
Švitrigailos g. 11D,, Naujamiestis, LT-03228 Wilno, Litwa 
Od Starego Miasta dzieli go 15 minut spacerem, a od dworca autobusowego oraz kolejowego – 20 minut 
spacerem. Do najbliższego całodobowego sklepu spożywczego można dojść z obiektu w zaledwie 9 minut. 
Na miejscu jest dostępny bezpłatny monitorowany parking. Posiłki można przygotowywać w mieszczącej 
się na 1. piętrze wspólnej kuchni, którą wyposażono w kuchenkę mikrofalową i czajnik. Wszystkie pokoje 
obejmują łazienkę z suszarką do włosów, wanną lub prysznicem oraz bezpłatnym zestawem kosmetyków. 
W każdym z nich znajduje się biurko. Codziennie rano w lokalu Vilnius City Cafe & Restaurant, który spe-
cjalizuje się w daniach kuchni litewskiej i europejskiej, podawane jest śniadanie w formie bufetu. 
Pokój 1os.  od 53 Eur/noc; od 58 Eur/noc ze śniadaniem 
Pokój 2os.  od 61 Eur/noc; od 66 Eur/noc ze śniadaniem 
 

Railway Apartments *** 
6 Geležinkelio gatvė, Naujamiestis, 02100 Wilno, Litwa 
Zestaw do parzenia kawy i herbaty we wszystkich pokojach. W pobliżu obiektu znajduje się Synagoga Chó-
ralna, Ostra Brama i Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona. Odległość od portu lotniczego Wilno wynosi 
5 km. Parking publiczny jest dostępny przy sąsiednich ulicach (rezerwacja nie jest możliwa) w cenie € 0,60 
za godzinę. 
Pokój 1os.  od 58 Eur/noc  
Pokój 2os.  od 67 Eur/noc  


