Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Litwa, Łotwa, Estonia - Baltic Tour (Al)

Numer oferty: 398

Kowno - przedwojenna stolica Litwy - Góra Krzyży na Litwie - Stare Miasto w Rydze - nadmorski kurort Jurmala wycieczka promowa do Helsinek - Tallin - stolica Estonii - Wilno i malownicze Troki
Program
1 dzień:
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwana posiłek.
2 dzień:
W godzinach porannych przyjazd do Kowna – przed wojennej stolicy Litwy, położonej u zbiegu Niemna i Wilii.
Spacer po starówce, gdzie na uwagę zasługuje Plac Ratuszowy z ratuszem nazywanym „Białym
Łabędziem”(obecnie Pałac Ślubów), dawne gimnazjum jezuickie, gdzie mieszkał i pracował Adam Mickiewicz,
pozostałości zamku kowieńskiego oraz dom Perkuna. Zwiedzimy także katedrę oraz zachwycimy się atmosferą
tego pięknego miasta nad Niemnem. Okoł południa przejazd w stronę Góry Krzyży. Krótki postój w miejscu
odwiedzanym licznie przez pielgrzymów, gdzie w 1993 r. mszę świętą celebrował papież Jan Paweł II. W
godzinach wieczornych przyjazd do Rygi. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Po śniadaniu spacer z przewodnikiem po łotewskiej stolicy, nawiązującej historią i wyglądem do dumnych tradycji
hanzeatyckich. Będziemy mogli podziwiać starówkę, gdzie znajdują się: gotycki kościół św. Piotra, ratusz
(siedziba władz miejskich), dom Bractwa Czarnogłowych (znane w krajach nadbałtyckich elitarne stowarzyszenie
nieżonatych kupców), zespół średniowiecznych kamieniczek (tzw. „Trzej Bracia”)będących symbolem miasta,
Wielka i Mała Gildia, katedra Najświętszej Marii Panny - największy kościół w krajach bałtyckich. Czas wolny.
Przejazd do Jurmali– najbardziej znanego nadmorskiego kurortu na Łotwie. Spacer po miejscowości. Czas
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Tallina (ok. 300 km). Przyjazd do estońskiej stolicy w godzinach popołudniowych.
Spacer z przewodnikiem po starówce, gdzie zobaczymy gotycką katedrę Najświętszej Marii Panny, sobór
Aleksandra Newskiego, kościół p.w. św. Olafa, którego ponad stumetrowa gotycka wieża była jedną z
najwyższych budowli w Europie i na świecie, ratusz ,baszty Megede i Kiek in de Kök, basztę Gruba Małgorzata
oraz Bramę Morską. Udamy się także na platformę widokową, skąd rozpościera się panorama portu morskiego i
dolnego miasta. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień:
Po śniadaniu wypoczynek w Tallinie lub wycieczka promowa do Helsinek (śniadanie w formie suchego
prowiantu).W ramach wycieczki do Helsinek zobaczymym.in.: port południowy z nabrzeżem, Kauppatori –
tradycyjny fiński targ, Pałac Prezydencki, Plac Senatu zimponującą neoklasycystyczną zabudową z pierwszej
połowy XIX w., główną aleję spacerową Esplanadi, Stockmann - największy dom towarowy w Skandynawii,
gmach dworca kolejowego oraz parlament. Będziemy podziwiać wnętrza Filharmonii Narodowej katedry
uspieńskiej i luterańskiej oraz Temppeliaukio – kościoła wykutego w skale ze świetną akustyką wnętrza. Po
trudach zwiedzania odpoczniemy w Parku Sibeliusa. Dla chętnych obiad w przerwie zwiedzania. Przeprawa
promowa do Tallina. Powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień:
Po śniadaniu przejazd autokarem do Wilna (ok. 600km). Przyjazd do litewskiej stolicy w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie w obiadokolacja, kolacja, nocleg.
7 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Wilna z przewodnikiem. Wilno jest określane mianem stolicy
polskiego romantyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Stanisław
Moniuszko czy Józef Piłsudski. Spacer po starym mieście: Plac Katedralny z dzwonnicą i katedrą św. Stanisława
(jej wnętrze kryje m.in. barokową kaplicę św. Kazimierza), Uniwersytet Wileński - drugi po Jagiellońskim
najstarszy uniwersytet Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Zwiedzimy zaułek gotycki z kościołem św. Anny i pomnikiem Mickiewicza. Czas wolny.
Następnie odwiedzimy wnętrza barokowego kościoła p.w. św. Piotra i Pawła na Antokolu oraz cmentarz na
Rossie (grób matki Piłsudskiego i tzw. „górka literacka”).Przejazd do Trok. Zwiedzanie malowniczo położonego
na wysepce zamku, mającego opinię najbardziej urokliwego w krajach bałtyckich. Dla chętnych możliwość
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spróbowania „kibinów”- tradycyjnej potrawy kuchni karaimskiej. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę
powrotną do kraju.
8 dzień:
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.
Świadczenia:
- zakwaterowanie - 5 noclegów w hotelach o standardzie**/***: 2 noclegi w okolicach Rygi, 2 noclegi w okolicach
Tallina, 1 nocleg w Wilnie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, w większości hoteli z TV.
- wyżywienie - 5 śniadań, 4 obiadokolacje.
- transport - autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
- ubezpieczenie - Signal Iduna S.A.
- realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Program fakultatywny:
- wycieczka promem do Helsinek ok. 75 EUR,
- obiad w Helsinkach (bufet) ok. 15 EUR,
- lunch karaimski w Trokach ok. 10 EUR.
UWAGA:
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 45 EUR.
- programu fakultatywnego.
- dopłata za wyjazd z Wrocławia - 150 zł/os.
Informacje praktyczne:
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia rejsu do Helsinek oraz lunchu w Trokach w dniu
rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Koszty pobierane za całą grupę (np. lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdu z Białegostoku. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce, podane są w
rozkładzie jazdy.
Przejazd: Białystok - Kowno (ok. 250 km) - ok. 5 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1700 km.
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