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WEEKEND MAJOWY NA LITWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SŁOWO WSTĘPNE 

Drodzy Klubowicze KKG w Wilanowie! 

Zapraszam na towarzyski wyjazd klubowy w okolice Wilna. Już w zeszłym roku powstały pierwsze 

plany, żeby odwiedzić ten przepiękny zakątek. Mikołaj Wojnowski i Jarek Romaniuk nawet osobiście 

zlustrowali Wilno i okolice. Grali na tamtejszych polach i potwierdzają, że są doskonałe. Dziękuję 

Jarkowi za cenne uwagi i podpowiedzi. Z przyjemnością podjąłem się organizacji kilkudniowego 

wyjazdu z nadzieją, że zacna grupka Klubowiczów zechce dołączyć. Serdecznie zapraszam, tym 

bardziej, że już kilkoro osób się zdecydowało, a to oznacza, że jedziemy na 100%! 

Michał Kopczewski (w razie pytań: 510 02 66 22; kopczewski@processum.pl) 

 

II. TERMIN 

 Wyjazd z Warszawy: 29 kwietnia 2016 (piątek) w godzinach dowolnych. Byle na wieczór 

dotrzeć na miejsce i zjeść wspólną kolację nie później niż o 20:00. 

 Powrót do Warszawy: 3 maja 2016 (wtorek) na wieczór. 

 

III. DOJAZD 

Jedziemy własnymi samochodami. Spróbujemy pogrupować się po 3 osoby do jednego auta dla 

oszczędności kosztów i większej atrakcyjności towarzyskiej. Dystans przyzwoity (około 470 km). 
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Z Warszawy do Wilna jedzie się około 6 godzin. To tyle samo, ile potrzeba, by zagrać na Amber Baltic, 

a więc naprawdę bezboleśnie. Uwaga na policję, szczególnie poza granicami Polski. Lepiej jechać 

zgodnie z przepisami. 

 

IV. ZAKWATEROWANIE 

Mieszkać będziemy w Vilnius Grand Resort (www.vilniusgrandresort.com) – zaledwie 18 km od 

centrum Wilna. Tuż obok hotelu znajduje się pierwsze z dwóch pól golfowych, które poznamy: V Golf 

– 18-dołkowe pole klasy mistrzowskiej. 

Do dyspozycji mamy pokoje dwuosobowe ze śniadaniem oraz dostęp do OASIS Spa & Gym (w cenie). 
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Szczególnie to ostatnie zdjęcie jest takie bardzo golfowe. No, ale dostałem w pakiecie, to 

zamieszczam. Raczej nie zaszkodzi. 

 

V. GRA W GOLFA 

30 kwietnia (sob)  V Golf – unlimited. Możemy zagrać np. jedną rundę przed południem, 
potem zjeść obiad i drugą rundę po południu. Jeśli komuś wystarczy 
1 runda, to po południu część ekipy może udać się na zwiedzanie Wilna. 

1 maja (nd)  Capitals – 1 runda. Potem wracamy i po obiedzie możemy znów zagrać na 
V Golf. Wieczorne Wilno znów jest możliwe. 

2 maja (pon)  V Golf – unlimited. Plan podobny, jak pierwszego dnia. 

3 maja (wt)  Jeśli ktoś poczuje się niedograny, to możemy jeszcze rano zagrać szybką 
dziewiątkę przed wyjazdem. A może niektórzy dadzą radę całą rundę? 
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Powyższy plan jest ramowy i możemy jeszcze coś pozmieniać. Najwięcej swobody mamy na polu 

V Golf (unlimited). Wizyty na polu Capitals trzeba ściślej umówić i rozliczać wg zagranych rund. 

Pole Capitals jest oddalone od naszego hotelu o trzy kwadranse drogi samochodem. Wg Jarka: pole 

Capitals nieco bardziej pagórkowate niż V Golf. Oba piękne i bardzo dobrze przygotowane. Nie należą 

do najłatwiejszych, ale wrażenia na pewno niezapomniane. 

Zamiast dalszego opisu – kilka zdjęć. 

V GOLF 
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Wszystkie dołki obejrzysz tu: http://www.vilniusgrandresort.com/golf/golf-course  

 

CAPITALS 
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A tu można zobaczyć więcej: http://www.capitals.lt/en/the-golf-course-t15/  
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VI. KOSZTY 

Koszt wyniesie około 348 EUR  312 EUR od osoby. Udało się wynegocjować dodatkową obniżkę 

w porównaniu w pierwotną ofertą. 

W cenę wlicza się: 

 4 noclegi w hotelu w pokoju 2–osobowym (double lub twin) 

 Nielimitowana gra na polu V Golf 

 Trolley dla każdego na polu V Golf 

 Także ewentualna runda 3 maja, przed wyjazdem, nawet pełna, 18-dołkowa, jeśli ktoś chce – 

bez dopłaty 

 Jedna runda na polu Capitals  

(jeśli nam się wyjątkowo spodoba Capitals, to możemy zostać tam cały dzień i zagrać drugą 

rundę, dopłacając € 36 od osoby za tę drugą 18-tkę lub odpowiednio mniej za 9-tkę). 

 Śniadania 

 Wstęp do strefy spa, sauny i na basen 

Poza ceną: 

 Koszt dojazdu (paliwo) 

 Obiady i kolacje 

 Meleksy, wózki, piłki na range (meleksy na V Golf są po € 32 za rundę, ale w zależności od 

liczby osób, które pojadą, może coś jeszcze dodatkowo wynegocjujemy) 

 

VII. ZAPISY 

Zgłoszenia przyjmuję mailowo (kopczewski@processum.pl). Najlepiej jak najszybciej, bo to mi 

pozwoli zakończyć ostatecznie rozmowy z organizatorem po tamtej stronie granicy, którym jest pan 

Tomas Pranevicius, członek litewskiego PGA. Chciałbym zamknąć listę 20 kwietnia 2016. 

 

 


