
Wycieczka z cyklu „Zwiedzamy Stolice Europy” 

  
LITWA – ŁOTWA – ESTONIA – FINLANDIA 

Termin; od 10.07.do 16.07.2018 KOSZT WYCIECZKI  ok.  2050 ZŁ 

I DZIEŃ 

❖ Wyjazd w godzinach wczesnorannych  

❖ Przyjazd do hotelu w Wilnie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

II DZIEŃ  

❖ Po śniadaniu  zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, m.in. Ostra Brama, Cerkiew św. Ducha z ciałami trzech 

męczenników prawosławnych, klasztor Bazylianów z Celą Konrada, Plac Ratuszowy, była dzielnica 

żydowska, Uniwersytet Wileński, Plac Katedralny, zakątek gotycki z kościołem św. Anny i pomnikiem A. 

Mickiewicza, cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, Góra Trzech Krzyży. 

❖ Przejazd do hotelu,  zakwaterowanie,  obiadokolacja,   nocleg. 

III DZIEŃ  

❖ Po śniadaniu - kierunek RYGA 

❖ po drodze zwiedzanie słynnej Góry Krzyży w Szawlach.  

❖ Następnie przejazd do RYGI -  zwiedzanie ok. 2,5-3 godz.  Rygi z przewodnikiem m.in.: Stare Miasto, Dom 

Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, budynek parlamentu, zespół 

średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, katedra luterańska,  

❖ Przejazd do hotelu,  zakwaterowanie,  obiadokolacja,  nocleg.  

IV DZIEŃ  

❖ Śniadanie,  przejazd do TALLINA,  

❖ zwiedzanie TALLINA z przewodnikiem m.in.: Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, Sobór 

Aleksandra Newskiego, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in.: Wysoki Herman i Gruba 

Małgorzata, na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniająca brawurową akcję ORP Orzeł, 2 

średniowieczne ulice –Długa i Krótka Noga, Ratusz miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej 

Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, a także dzielnica Pirita (miejsce regat olimpijskich) i Park Święta 

Pieśni…  zakwaterowanie w hotelu,  kolacja,  nocleg.  

V DZIEŃ  

❖ wczesne śniadanie albo breakfast box  

❖  przeprawa promem do HELSINEK, śniadanie na promie, zwiedzanie miasta, m.in.: kościół w skale, katedra 

protestancka, Plac Senacki, sobór Uspieński, pomniki: Jana Sibeliusa i Aleksandra II. Czas wolny lub 

fakultatywnie popłynięcie tramwajem morskim na wyspy oraz zwiedzanie fortecy Suomenlinna (koszt ok. 15 

EUR/os.). Jest to twierdza wybudowana przez Szwedów w 1748 roku, aby chronić miasto przed atakiem z morza. 

Tę zabytkową fortecę, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, 

wzniesiono na kilku ciasno zgrupowanych wysepkach.  

❖ obiadokolacja na promie  

❖ powrót do TALLINA w godzinach wieczornych,  nocleg.  

VI DZIEŃ  

❖ śniadanie.  wyjazd  w drogę powrotną,  

❖ przejazd do KOWNA, zwiedzanie (ok. 1,5 h) z pilotem Starego Miasta: ruiny zamku, Katedra, Ratusz, Dom 

Perkuna, spacer Aleją Wolności. Obiad w Kownie.  Wyjazd w kierunku granicy.  

W CENIE ZAWARTE:     Program jest ramowy i może ulec nieznacznej zmianie 
➢ zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2, 3, osobowe)  

➢ wyżywienie 2 razy dziennie (śniadanie + obfite obiadokolacje)  

➢ transport autokarem 

➢ opieka pilota oraz przewodnika 

➢ pełne ubezpieczenie KL – 10 000 euro, NNW – 15 000 zł  

➢  opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

➢ opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych  

  


