Mierzeja
WYCIECZKA
Kurońska
i
DO PARYŻA
RYGA
6 dni
KŁAJPEDA – PAŁANGA - RYGA 3 dni
- wyjazd autokaru w godz. wieczornych
- przejazd przez Polskę, Litwę do Pałangi ( 750 km - ok. 12 godz)
Dzień 1 :
- przyjazd do Pałangi/ Kłajpedy, w godz. rannych
- śniadanie, Ew. zakwaterowanie w hotelu (do uzgodnienia)
- po odpoczynku zwiedzanie MIERZEJI KUROŃSKIEJ:
 przeprawa promem na Mierzeję Kurońską i zwiedzanie
 Juodkrante: Góra Czarownic z rzeźbami przedstawiającymi postacie z
litewskich, podań, legend, bajek,
 Nida: Galeria Bursztynu, punkt widokowy na szczycie Pardinos –
wydmy wznoszącej się na 52 m n.p.m
 Muzeum Morskiego, gdzie zobaczymy florę i faunę nie tylko Bałtyku ale
i wód śródlądowych Litwy, ciekawą kolekcję morskich muszli i korali
oraz ekspozycję starych łodzi rybackich, łodzi motorowych, modele
dawnych statków i okrętów pływających po Bałtyku,
 największą jednak atrakcją będzie Delfinarium, w którym odbywają się
pokazy tresury delfinów czarnomorskich oraz fok,
- przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 2 :
- śniadanie, Całodzienna wycieczka do Rygi
- przejazd do Rygi (300 km – ok. 6 godz.)
Po drodze -Szawle – Góra Krzyży - istniejącego od XIX w. miejsca, gdzie
miliony krzyży, pozostawiane do dziś przez pielgrzymów, tworzą
niezwykłe sanktuarium
- spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Rygi:
Stare Miasto, Ratusz, Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych
kamieniczek tzw. "Trzej Bracia", Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom
Bractwa Czarnogłowych;
- czas wolny, obiadokolacja
- powrót do hotelu do Kłajpedy na nocleg
Dzień 3 :
- śniadanie, zwiedzanie:
 Pałangi - największego i najbardziej popularnego kurortu
nadmorskiego na Litwie, którego wybrzeże słynie z
piaszczystych złotych plaż i wydm - zwiedzanie Parku
Botanicznego i Muzeum Bursztynu w Pałacu Tyszkiewiczów
 Kłajpedy (portu Litwy) - zwiedzanie kłajpedzkiej Starówki z XVII
wieku
- wyjazd do Polski, przejazd przez Litwę i Polskę (750 km)
- po drodze zwiedzimy:
Kowno – spacer po Starówce
po drodze postój na posiłek
- przyjazd w godzinach nocnych

Ryga

Góra krzyży, pod Szawlami

Cena: do ustalenia
Cena obejmuje:

przejazd komfortowym
autokarem,
2 noclegi w hotelu ***
2 w Pałandze lub
Kłajpedzie (pokoje 2,3
osobowe)
wyżywienie zgodne z
programem,
usługę przewodnika na
trasach zwiedzania,
opieka pilota,
ubezpieczenie NNW na
sumę 3000 zł, KL na sumę
10 000 Euro

Cena nie obejmuje:
bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów ok. 10- 15 euro/os.
* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa

