KOPENHAGA
WYCIECZKA
SZTOKHOLM
DO PARYŻA
TALLIN
6 dni
RYGA
WYCIECZKA AUTOKAROWO – PROMOWA
1 DZIEŃ – przejazd autokarem do Świnoujścia; obiadokolacja na trasie
- 21.00 odprawa biletowa na terminalu promowym w Świnoujściu,
zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach (2-4 os.),
Nocny prom do YSTAD -wieczór rozrywki, nocleg
2 DZIEŃ – śniadanie na promie, 8.30 wpłynięcie do portu w YSTAD;
przejazd autokarem do Kopenhagi -przejazd 16 km mostem Øresund
łączącym Szwecję z Danią - zwiedzanie Kopenhagi: Pomnik Syrenki
,Fontanna Gefion,zmiana warty przed Pałacem Amalienborg, Zamek
Christiansborg, Nyhavn, Katedra, Kosciół Marmurowy.
Możliwość wizyty w Browarze Carlsberg – z degustacją piwa /70 DKK/
- czas wolny na deptaku Stroget
- zakwaterowanie w hotelu , obiadokolacja , nocleg
3 DZIEŃ – wykwaterowanie z hotelu, śniadanie,
przejazd do Sztokholmu (650km), po drodze postoje i zwiedzanie
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Sztokholmu.
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ – śniadanie, Zwiedzanie Sztokholmu: panorama miasta, Stare
Miasto, Drottningatan, Filharmonia – miejsce wręczania przez Króla Medali
Noblowskich, Ratusz Sztokholmski, w którym odbywa się bankiet i bal
noblowski,
- przejazd na terminal promowy, nocny prom do Tallina 17.45 – 10.00
- kolacja na promie , nocleg w kabinach(2-4 os)
5 DZIEŃ- śniadanie na promie
- 10.00 przypłyniecie do Tallina
Zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: Górne i Dolne Stare Miasto /Cerkiew
Aleksandra Newskiego, 2 średniowieczne wieże; "Długi Herman" i "Gruba
Małgorzata", kościół luterański, 2 ulice -tzw. Długa i Krótka noga, Ratusz
Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, kościół św. Ducha, Park Święta Pieśni.
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
6 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do Rygi – 300 km
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 na starówce
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja lub „impreza integracyjna”
7 DZIEŃ –śniadanie, wykwaterowanie
- powrót do Polski po drodze zwiedzanie:
Szawle – Góra Krzyży - istniejącego od XIX w. miejsca, gdzie miliony
krzyży, pozostawiane do dziś przez pielgrzymów, tworzą niezwykłe
sanktuarium
Rundale Palace- Muzeum /zwanego "Małym Wersalem/ zwiedzanie
olbrzymiego kompleksu pałacowego /łotewska rezydencja Carycy
Katarzyny/,
- w godz. nocnych (ok. 2/3.00) zakończenie wycieczki

KOPENHAGA

SZTOKHOLM

RYGA

TALLIN

Cena: 2500 zł/os. (grupa 40/45 os.)
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym
autokarem,
2 przeprawy promowe
noclegi w kabinach 2-4 os
4 noclegów w hotelach ***
(1 w Kopenhadze, 1
Sztokholmie, 1 Tallin, 1 Ryga)
wyżywienie zgodnie z
programem,
ubezpieczenie NNW , KL
opiekę pilota
Przewodników
bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

