WYCIECZKA

STOLICE BAŁTYCKIE
RYGA – HELSINKI – TALLIN

1 dzień
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd w kierunku stolicy Łotwy – Rygi.
Całodzienny przejazd przez Polskę, Litwę i Łotwę. W trakcie podróży obiadokolacja
w restauracji. Wieczorem (ok. 20:00) przyjazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu ***
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie z przewodnikiem
Rygi m.in.: Stare Miasto z Basztą Prochową i Bramą Szwedzką, Zamek – siedziba
prezydenta kraju, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, katedra św. Jakuba, kościół
św. Piotra, budynek parlamentu, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej
Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, katedra luterańska, secesyjne kamienice
autorstwa słynnego architekta Eisensteina. Po południu przejazd do Tallina.
W trakcie podróży obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przyjazd do Tallina,
zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
nocleg.
3 dzień
Wcześnie rano (śniadanie w formie prowiantu) rejs promem do stolicy Finlandii Helsinek, a następnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: wizyta na Placu
Senackim z majestatyczną luterańską katedrą św. Mikołaja; spacer na wyspę
Katajanokka, nad którą dominuje prawosławny Sobór Uspieński; zwiedzanie
niezwykłego Kościoła w Skale, którego ściany wykute są w granitowym kamieniu;
wizyta na malowniczo położonym przy nabrzeżu Zatoki Południowej Placu
Targowym, który otoczony jest budynkami rządowymi z Pałacem Prezydenckim
i Ratuszem Miejskim na czele. Czas do dyspozycji grupy. Po południu rejs
tramwajem wodnym do położonej na pięciu połączonych wyspach Fortecy
Suomenlinna. Twierdza wybudowana przez Szwedów, dla ochrony miasta przed
atakami z morza, wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
UNESCO. Powrót do Tallina w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie z przewodnikiem
Tallina m.in.: spacer „Dolnym Miastem” czyli tallińską starówką, która znajduje się
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Urokliwe wąskie uliczki, a także liczne
średniowieczne budynki nadają temu miejscu niesamowity klimatu. Można tu
obejrzeć gotycki ratusz, Dom Wielkiej Gildii, jedyny renesansowy budynek w mieście
Dom Bractwa Czarnogłowych, potężne baszty m.in.: Gruba Małgorzata i Wysoki
Herman, a także gotyckie domy mieszkalne, z których najsłynniejsze są tak
zwane Trzy Siostry. Przejście na wzgórze Toompea nazywane „Górnym Miastem”.
Z tarasów widokowych rozpościera się piękny widok na starówkę. Znajdują się tu
m.in.: dawny zamek Kawalerów Mieczowych będący obecnie siedzibą estońskiego
parlamentu, sobór prawosławny Aleksandra Newskiego oraz najstarszy kościół
w Estonii – katedra luterańska Toomikirik. Czas do dyspozycji grupy na tallińskiej
starówce. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem (ok. 19:00) wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przejazd nocny przez Estonię, Łotwę i Litwę.
5 dzień
Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki około południa.

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55

Cena obejmuje:
•
przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
•
opłaty drogowe, parkingi i podatki,
•
przeprawę promem na trasie: Tallin – Helsinki – Tallin,
•
3 noclegi w hotelach *** (1 w Rydze + 2 w Tallinie),
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
•
3 śniadania, 4 obiadokolacje,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”,
•
podatek vat,
•
turystyczny fundusz gwarancyjny.

OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34

CENA
1.325,1.390,1.480,1.590,-

Cena nie obejmuje:
•
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejsu tramwajem wodnym w Helsinkach – ok. 15 €

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający klientowi
wygodny sposób zwiedzania – koszt 35 zł/os.
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