Przez Bałtyk...

Trasa: Ryga - Sztokholm - Wilno

Podróż promem

Dzień 1: Ryga
wyjazd w godzinach wieczornych, nocny
przejazd na Łotwę
Ryga – zwiedzanie miasta - - 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
zaokrętowanie na prom z Rygi do Sztokholmu
nocny rejs do Sztokholmu
nocleg na statku

Dzień 2: Sztokholm
śniadanie w restauracji bufetowej
przypłynięcie do portu w Sztokholmie
przejazd do centrum Sztokholmu – stolicy
Szwecji - zwiedzanie miasta - Gamla Stan
(Stare miasto), spacer wąskimi, brukowanymi
uliczkami, następnie Stortorget - plac główny,
gmach giełdy – Bosen – w którym odbywają się
spotkania Akademii Szwedzkiej, decydującej o
przyznaniu literackiej Nagrody Nobla.
Storkyrkan – katedra gotycką najstarsza
budowla na Starym Mieście. Kungliga Slottet Pałac Królewski wzniesiony na miejscu twierdzy
Trzy Korony
czas wolny
zaokrętowanie na prom ze Sztokholmu do Rygi
nocny rejs do Rygi
nocleg na statku

Dzień 3: Wilno
śniadanie w restauracji bufetowej
przypłynięcie do portu w Rydze, wyokrętowanie
przyjazd do Wilna
zwiedzanie Wilna - Ostra Brama z wejściem do
Kaplicy z obrazem matki boskiej
ostrobramskiej, Uniwersytet im. Stefana
Batorego, kościół św. Ducha oraz archikatedra
wileńska z grobami królewskimi wraz z kaplicą
św. Kazimierza
wyjazd do Polski
zakończenie wycieczki

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar, dwóch kierowców
trasę przejazdu ustala pilot

rejsu promem - cena jest uzależniona od
wybranego terminu
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1810 zł/os.

1710 zł/os.

1640 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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