Litewskie wybrzeże Morza Bałtyckiego

Litewskie wybrzeże Morza Bałtyckiego – 3 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Kłajpeda
nocny przejazd na Litwę
zakwaterowanie w hotelu w okolicach
Kłajpedy
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: spacer po
starówce , budynek teatru - najciekawszy
zabytek Kłajpedy XIX-wieczny teatr - zyskał
sławę jako ulubiony teatr Wagnera. W dzień po
anektowaniu Kłajpedy - w marcu 1939 r. - z
balkonu teatru po defiladzie wojskowej
przemówienie wygłosił Hitler , posąg Ännchen
von Tharau - muzy kompozytora, pochodzącej z
dawnych Prus Wschodnich , fachwerkowe
kamienice , Muzeum Morza i Akwarium mieszczące się w dziewiętnastowiecznej
twierdzy w Kopgalis . Odbywają się tu występy
delfinów i lwów morskich.
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Mierzeja Kaurońska
śniadanie
Mierzeja Kurońska jest na tyle szczególna, że
warto ją zobaczyć, tak jak Włochy lub
Hiszpanię, jeżeli chce się dostarczyć duszy
wspaniałych widoków – tak na początku XIX w.
pisał o tym miejscu znany naukowiec niemiecki
Wilhelm Humboldt
zwiedzanie : Góra Czarownic w Juodkrante znajduje się interesująca ekspozycja pod
otwartym niebem drewnianych rzeźb (około 80
) wykonanych z dębu, są dziełem litewskich
twórców ludowych. Spacerując po sosnowym
lesie ujrzymy tu diabłów, czarownice, postacie
występujące w litewskiej twórczości ludowej,
Kościół w Juodkrante , Pervalka i Preila –
typowe malownicze litewskie wioski rybackie ,
Muzeum – galeria bursztynu , Zegar słoneczny
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Paląga
śniadanie
zwiedzanie Palągi: Muzeum Bursztynu w
byłym pałacu Tyszkiewiczów , Góra Biruty legenda mówi, że na szczycie pochowana jest
kapłanka bogini Praurymie, Biruta, którą porwał
i zmusił do ślubu litewski książę Kiejstut , ogród
botaniczny , spacer nad morzem
przejazd do Polski
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
2 śniadania, 2 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 15 euro/osoby
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

800 zł/os.

770 zł/os.

740 zł/os.

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