Polskie ślady na Kresach - Litwa, Łotwa ,
Estonia

Polskie ślady na Kresach
Podróż autokarem

Dzień 1: Wilno
Msza Święta inaugurująca pielgrzymkę
wyjazd w godzinach porannych, przejazd na
Litwę
zakwaterowanie w hotelu w Wilnie
zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta:
kościół Dominikanów i św. Kazimierza, kościół i
klasztor Bazylianów , Cmentarz na Rossie
(groby wybitnych Polaków serca Piłsudskiego,
Syrokomli, Lelewela, ojca Słowackiego), Ostra
Brama (kaplica z cudownym obrazem Matki
Bożej Ostrobramskiej), kościół św. Teresy,
Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu
obiadokolacja, nocleg w Wilnie

Dzień 2: Bezdany, Powiewiórka, Zułów, Jeziorasy
śniadanie
wykwaterowanie i wyjazd z Wilna
Bezdany - bunkier sowiecki, zwiedzanie z
dreszczykiem, oprócz bunkra – ciekawa historia
o pociągu ze złotem
Powiewiórka – miejsce chrztu J. Piłsudskiego
Zułów – miejsce urodzin Marszałka
Jeziorasy (Zarasai) – kraina jezior, spacer po
miasteczku
Dąb Stelmuze – najstarszy na Litwie i jeden z
najstarszych w Europie
przejazd do Dyneburga, zwiedzanie miasta
obiadokolacja, nocleg w Dyneburgu

Dzień 3: Tartu
śniadanie, wykwaterowanie
przejazd do Tartu – jednego z ośrodków
akademickich na terenie Estonii. Zwiedzanie
miasta: fontanna z posągiem studentów,
estońska krzywa wieża, budynek główny
Uniwersytetu Tartuńskiego, wzgórze
katedralne, park w stylu angielskim, most
Anielski i Diabelski, Dziedziniec Antoniusza,
dzielnica drewnianych domów Supilinn
przejazd do Tallina
obiadokolacja, nocleg w Tallinie

Dzień 4: Tallin
śniadanie, wykwaterowanie
zwiedzanie Tallina z przewodnikiem: centrum,
Park Kadriorg z pałacem wybudowanym przez
Piotra Wielkiego, Piritaz Z ruinami klasztoru
sióstr brygidek, objazd murów Starego Miasta z
wprowadzeniem historycznym, spacer po
Starym Mieście:, Górne Miasto – dawny zamek
krzyżacki, obecna siedziba parlamentu
estońskiego, sobór prawosławny Aleksandra
Newskiego, katedra Marii Panny (najstarszy
kościół Estonii z unikalną kolekcją drewnianych
herbów rodowych), platformy widokowe, Dolne
Miasto: ulice Krótka i Długa Noga, dzielnica
niemiecka z kościołem św. Mikołaja, Plac
Ratuszowy ze średniowiecznym ratuszem z
1404 roku i Apteką Ratuszową 1422 r., ulica
Długa z siedzibami Gildii, Domem Bractwa
Czarnogłowych (jedyny budynek renesansowy
w Tallinie) oraz kościołem św. Ducha;
dodatkowo Brama Morska z tablicą
upamiętniającą ucieczkę polskiego statku
„Orzeł”, Trzy Siostry, kościół św. Olafa, kościół
szwedzki św. Michała, kaplica kościoła grecko –
katolickiego
przejazd do Rygi
obiadokolacja, nocleg w Tallinie

Dzień 5: Ryga, Jurmała, Szawle
śniadanie, wykwaterowanie
zwiedzanie Rygi : Ryga stara i nowa; dzielnica
kamienic w stylu secesyjnym wpisana na listę
UNESCO, spacer po Starówce (z
wprowadzeniem historycznym): Zamek, kościół
polski Matki Boskiej Bolesnej i uliczką Polską,
katedra luterańska, katedra katolicka i
kamienice Trzej Bracia, domy Gildii, dawny
klasztor dominikański, Ratusz i Dom Bractwa
Czarnogłowych
wyjazd nad morze do Jurmali - Muzeum
Ruchomych Obrazów
Szawle – spacer po mieście, zwiedzanie Góra
Krzyży
przejazd do Kiejdan (lub w okolice)
obiadokolacja, nocleg w Kiejdanach

Dzień 6: Kiejdany, Szetejń
śniadanie, wykwaterowanie
zwiedzanie Kiejdan - miasta z „Potopu“
Henryka Sienkiewicza
przejazd do Szetejń -miejsca urodzin Czesława
Miłosza, zwiedzanie słynnej Doliny Issy
przejazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Cena objemuje

Cena nie objemuje

5 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
5 śniadań, 5 obiadokolacji
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, GFT
transport - autokar, DVD– cała trasa
wycieczki, trasę przejazdu ustala pilot

biletów wstępów – ok. 25 euro/os.
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

1.480 zł/os.

1.430 zł/os.

1.390 zł/os.

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