13

REJS PO MORZU BAŁTYCKIM

wycieczka

RYGA • SZTOKHOLM • HELSINKI • TALLIN
i nadmorska dzielnica Pirita. Wyjazd w drogę powrotną w kierunku Polski.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 6: Przyjazd do Polski.
dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd w kierunku Rygi.
dzień 2: Przyjazd do RyGi, zwiedzanie: Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra NMP (największy
kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, zespół średniowiecznych
kamieniczek – Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Parlament –
dawny budynek rycerstwa inflanckiego, fragmenty murów obronnych
z Basztą Prochową. Późnym popołudniem zaokrętowanie na prom z Rygi do
Sztokholmu (rejs nocny).
dzień 3: Śniadanie na statku, wyokrętowanie w sztokHolMie. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem - ratusz miejski, Pałac Królewski, stare miasto Gamla
Stan, muzeum Vasa przybliżające historię XVII wiecznego okrętu wojennego,
który zatonął w trakcie swojego pierwszego rejsu. Wieczorem zaokrętowanie
na statek do Turku (rejs nocny).
dzień 4: Po wczesnym śniadaniu na statku, wyokrętowanie w fińskim porcie
tuRku. Spacer po starówce najstarszego fińskiego miasta i historycznej
stolicy Finlandii, które w XVI wieku było siedzibą Jana III Wazy i jego żony
Katarzyny Jagiellonki - zamek Turun Linna, gotycka katedra, główny plac
targowy. Przejazd do Helsinek - zwiedzanie z przewodnikiem współczesnej
stolicy Finlandii - aleja Mannerheima i budynek Parlamentu, wykuty
w skale kościół protestancki Temppeliauko, Park Sibeliusa z oryginalnym
pomnikiem kompozytora przypominającym gigantyczne organy i słynny
stadion olimpijski z pomnikiem Paavo Nurmiego, najwybitniejszego
długodystansowca świata lat 30-tych XX wieku. Spacer po centrum - Plac
Senacki z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara Aleksandra II, prawosławny
Sobór Uspienski. Zaokrętowanie, nocny rejs do Tallina.
dzień 5: Po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w tallinie. Piesze
zwiedzanie Tallińskiej Starówki - Górne Miasto (Wzgórze Tompea, zamek
z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra Domska,
baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto (rynek, ratusz,
kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie).
Po południu objazd po mieście - pałac i park w Kadriorgu (z zewnątrz)
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TERMINY
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28.04 – 03.05
09.06 – 14.06
10.08 – 15.08
31.08 – 05.09

1 609
1 609
1 609
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1 409
1 409
1 409
1 409

1 309
1 309
1 309
1 309

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar, klimatyzacja),
3 noclegi na pokładzie luksusowych statków wycieczkowych
armatora Tallink Silja w kabinach wewnętrznych 2, 3, 4 osobowych
(wewnętrznych) z łazienką wyposażoną w prysznic, 3 śniadania,
obowiązkową składkę na TFG – 10 zł/ os., ubezpieczenie KL 10000 €, KR
6000 EUR, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), opiekę pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usług
lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) - ok. 45 € i 150 SEK,
dopłat do połączeń antenowych. Obiadokolacje - na statku istnieje
możliwość wykupienia obiadokolacji w formie bardzo bogatego
bufetu z napojami (z uwzględnieniem diety bezglutenowej czy
wegetariańskiej, do wyboru ponad 50 dań, wino, piwo oraz napoje
soft bez ograniczeń w czasie trwania obiadokolacji) - Czas posiłku
2-3 godziny. Cena - ok. 35 - 41 €/ os./ 1 posiłek.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

