WYCIECZKA
WYCIECZKA
Ryga
DO PARYŻA
– Tallin
46dni
dni
RYGA - TALLIN 4 dni
Dzień 1 :
- ok. 13.00 wyjazd autokaru
przejazd przez Polskę, Litwę i Łotwę do Rygi (650 km. – ok. 11 godz.)
- po drodze obiadokolacja w Augustowie
- po drodze krótki postój:
Szawle – Góra Krzyży - istniejącego od XIX w. miejsca, gdzie miliony
krzyży, pozostawiane do dziś przez pielgrzymów, tworzą niezwykłe
sanktuarium
- przyjazd do Rygi ok. 24.00 w nocy , zakwaterowanie w hotelu i nocleg
Dzień 2 :
- 8.00 śniadanie,
- 9.00 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;
- po zwiedzaniu powrót do hotelu, 14.00 obiad
- wyjazd do Jurmali - znany ośrodek wypoczynkowy i uzdrowisko, słynie z
łagodnego mikroklimatu, sosnowych lasów, źródeł mineralnych i borowin, ale
przede wszystkim z płytkich i ciepłych wód Zatoki Ryskiej oraz przepięknej,
piaszczystej plaży ciągnącej się kilometrami przez całą miejscowość. odpoczynek nad morzem
- powrót do hotelu,
- 20.00 kolacja bankietowa i nocleg
Dzień 3 :
- 8.00 śniadanie, przejazd na Łotwę do Tallina 300 km – 5 godz.
po drodze postój i krótki odpoczynek w Parnawie. Parnawa to letnia stolica
Estonii, kurort uzdrowiskowy – morze i piękne plaże
- przyjazd do Tallina – spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Tallina 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
protestancki św. Ducha), Park Święta Pieśni.
- obiad (w trakcie zwiedzania ok. 16.00) w restauracji w Tallinie
- powrót do Rygi (300 km.)do hotelu (ok. 23.00)i nocleg
Dzień 4 :
- 8.00 śniadanie,
- 9.00 wyjazd do Polski, przejazd Łotwę i Litwę (650 km – ok. 11 godz.)
- po drodze zwiedzimy:
Rundale Palace- Muzeum /zwanego "Małym Wersalem/ zwiedzanie
olbrzymiego kompleksu pałacowego /łotewska rezydencja Carycy
Katarzyny/,
Kowno– spacer po starówce
- po drodze obiadokolacja w Augustowie
- przyjazd w godzinach nocnych ok. 24.00

Ryga

Tallin

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym
autokarem,
3 noclegi w hotelu ***
W Rydze (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
bilety wstępu
.

