Pocztówki znad Bałtyku
Trasa: Wilno - Ryga – Sztokholm – Turku – Helsinki – Tallin
Poznaj z nami kulturę i poczuj niesamowitą atmosferę stolic Nadbałtyckich. Zapraszamy na wspaniałą wyprawę w trakcie,
której przepłyniemy luksusowymi promami do najpiękniejszych miast położonych na wybrzeżu Bałtyku. Zawitamy w
secesyjnej Rydze, olśniewającym Sztokholmie, malowniczym Turku, Helsinkach zwanych "Damą Bałtyku" oraz w
średniowiecznym Tallinie. A na promach czeka na Ciebie super zabawa przy muzyce na żywo i zespołach tanecznych.
Termin:
09.08.2021 - 14.08.2021
Cena:
1090 zł – przy zakwaterowaniu w kabinie 4 osobowej
1390 zł – przy zakwaterowaniu w kabinie 2 osobowej
DZIEŃ 1: POLSKA – WILNO
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy. Przejazd w kierunku Litwy. Przyjazd do hotelu w Wilnie,
zakwaterowanie a po krótkim odpoczynku udamy się na spacer po WILNIE - Atenach Północy. Wilno to "najbardziej włoskie
miasto na północ od Alp", miasto baroku, który faluje fasadami, rozpływa się w powietrzu i w postaci romantycznych
wieżyczek unosi się ku niebu. Można tu przyjemnie pospacerować wąziutkimi uliczkami Starego Miasta wśród ukwieconych
podwórzy, kościołów i muzeów. Czeka nas spacer po Wileńskiej Starówce wpisanej na listę UNESCO. Powrót do hotelu,
nocleg.
DZIEŃ 2: RYGA
Po śniadaniu przejazd do centrum RYGI (stare miasto wpisane na listę UNESCO). Przepiękna starówka, secesyjne budowle
jak magnes przyciągają turystów. W programie zwiedzania: wzgórze z Bastionem, Baszta Prochowa, Brama Szwedzka,
przejście uroczą uliczką zwaną mała ulicą hałasu (która ze swoimi tajnymi przejściami i grubą kostką brukową zachowała
średniowieczny wygląd), Arsenał; Parlament; katedra św. Jakuba (świątynia w gotyckim stylu z ciekawym dzwonem, który
według legendy bije zawsze, kiedy obok kościoła przechodzi niewierna żona), Trzej Bracia – kompleks trzech przyległych
do siebie kolorowych kamieniczek z trzech różnych epok, Zamek Ryski (zbudowany w latach 1330-1353 jako siedziba zakonu
krzyżackiego w Inflantach, obecnie siedziba prezydenta kraju), katedra (Doma Bagnica) z XIII w., pałac Piotra Wielkiego, plac
Ratuszowy z 7-metrowym posągiem Rolanda, dom Wagi i dom Bractwa Czarnogłowych (niezwykle bogato dekorowany
rzeźbieniami), kościół św. Jana (dzięki doskonałej akustyce odbywają się tu liczne koncerty), kościół św. Piotra, ulica
Rzeźników; plac Liwów; kupieckie kamienice Mała i Wielka Gilda, Dom Kotów). W czasie wolnym warto odpocząć
w kawiarence na starym mieście. Po czasie wolnym zaokrętowanie na prom z Rygi do Sztokholmu (rejs nocny). Możliwość
korzystania z oferowanych atrakcji – restauracje, bary, dyskoteki, sklep bezcłowy. Nocleg wybranej kabinie.
DZIEŃ 3: SZTOKHOLM
Po śniadaniu na promie wyokrętowanie i zwiedzanie SZTOKHOLMU nazywanego miastem "tysiąca wysp” i „Wenecją
północy”. Stolica Szwecji położona na 14 wyspach zadziwia, zachwyca, inspiruje. Sztokholm ma wiele do zaoferowania:
brukowane, magiczne ulice, ślady historii w cichych zakątkach i wąskich zaułkach starego miasta, pałace, rezydencje, maleńkie
restauracyjki i eleganckie sklepy. Spacer nadmorską promenadą Strandvagen, a następnie po starówce i Sodermalm (położonej
nieopodal wyspie, z której rozciąga się imponujący widok na miasto). Wyspa Rycerska (Riddarholmen) z kościołem zakonu
kawalerów mieczowych. Niewielkie i pełne uroku stare miasto: Pałac Królewski, gdzie można podziwiać uroczystą zmianę
warty, Katedra i Muzeum Nobla, które przybliża ponad 100-letnią historię słynnej Nagrody. Główny plac starego miasta Rynek
– Stortorget. Wizyta w Muzeum Statku Vasa, jedynego w całości zachowanego okrętu z XVII w. Czas wolny. Zaokrętowanie
na prom do Turku. Możliwość korzystania z oferowanych atrakcji – restauracje, bary, dyskoteki, sklep bezcłowy. Nocleg
w wybranej kabinie.

DZIEŃ 4: TURKU – HELSINKI
Po wczesnym śniadaniu wyokrętowanie i zwiedzanie TURKU, najstarszego fińskiego miasta i pierwszej stolicy kraju.
Zwiedzanie znajdującej się w sercu miasta katedry oraz symbolu miasta - zamku. To tutaj założono pierwszy fiński uniwersytet,
co nadaje miastu specyficzny, studencki klimat, tworzący cudowną atmosferę. Po czasie wolnym przejazd na zwiedzanie
HELSINEK - to będzie intensywny, pełen wrażeń pobyt w stolicy Finlandii. Czas wolny na Kauppatori (Targu Rybnym),
jednym z ważniejszych placów handlowych w Helsinkach. Zwiedzanie soboru Uspieńskiego na wyspie Katajanokka.
Przeprawa tramwajem wodnym na wyspę i zwiedzanie: twierdza Suomenlinna, jedna z największych fortec morskich na
świecie, zwana Gibraltarem Północy, wpisana na listę UNESCO, muzeum Suomenlinny, okręt podwodny Vesikko – ostatni
zachowany okręt fińskiej floty wojennej. Powrót i dalsze zwiedzanie miasta: katedra św. Marka, park Kaivopuisto malowniczo
położony nad brzegiem morza, kościół Temppeliaukio wykuty w skale, cmentarz Hietaniemi pełniący funkcję panteonu
narodowego, pomnik Jeana Sibeliusa. Zaokrętowanie na prom do Tallina. W trakcie rejsu obiadokolacja w formie bardzo
bogatego bufetu z napojami, do wyboru ponad 50 dań, wino, piwo oraz napoje soft bez ograniczeń w czasie trwania
obiadokolacji. Czas posiłku 2-3 godziny. Możliwość korzystania z oferowanych atrakcji – restauracje, bary, dyskoteki, sklep
bezcłowy. Nocleg wybranej kabinie.
DZIEŃ 5: TALLINN
Po śniadaniu wyokrętowanie i zwiedzanie TALLINA - czekać na nas będzie spacer po przepięknej średniowiecznej starówce
wpisanej na Listę UNESCO. To najdalej wysunięta na północ stolica państw bałtyckich, położona nad Zatoką Fińską.
Spacerując po brukowanych uliczkach, w cieniu zamku Toompea, można spotkać Długiego Hermana, przejść Krótką lub Długą
Nóżką czy Zajrzeć Do Kuchni. To tylko kilka przykładów miejsc, których nie wolno przegapić, a jest ich w Tallinie oczywiście
jeszcze więcej... Średniowieczna forteca sąsiaduje z prawosławną Katedrą Aleksandra Newskiego, a z wieży gotyckiego
ratusza Raekoda dostrzec można nowoczesny port. Niedaleko znajduje się również smukła wieża kościoła św. Olafa, będącego
niegdyś najwyższą świątynią na świecie. Tallin żyje własnym tempem, a tradycja łączy się tutaj z nowoczesnością.
W estońskiej stolicy bez trudu znaleźć można dobrą restaurację, klimatyczny pub, ale także spokojny, zielony skwerek
i oryginalne ekspozycje muzealne. Mieszkańcy są uśmiechnięci i uprzejmi. Będąc w Tallinie koniecznie trzeba spróbować
migdałów w cynamonie, które już od wielu są pysznym symbolem miasta. Udamy się także na platformę widokową, skąd
rozpościera się panorama portu morskiego i dolnego miasta. Czas wolny. Kolacja w restauracji. Wyjazd w drogę powrotną
do kraju. nocna podróż.
DZIEŃ 6: POLSKA
W godzinach popołudniowych przyjazd do kraju.
Cena zawiera:
przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC), 1 nocleg tranzytowy w hotelu w Wilnie, pokoje 2 -3 osobowe
z łazienkami, 3 noclegi na promach w kabinach 4 osobowych wewnętrznych bez okna z łazienkami (nocna przeprawa promowa
na trasie Sztokholm-Turku, nocna przeprawa promowa na trasie Helsinki-Tallinn). Istnieje możliwość zarezerwowania
za dodatkową dopłatą kabin 2 lub 3 osobowych z łazienkami, 4 śniadania typu bufet, 1 kolacja na trasie dojazdowej (kolacja
serwowana z jednym napojem), opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
W trakcie rejsu możliwość korzystania z oferowanych atrakcji na promach: restauracje, bary, dyskoteki, sklepy bezcłowe.
Cena nie zawiera:
opłat za ewentualne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych.
Dodatkowe informacje:
• Na promach zakwaterowanie w kajutach 4-osobowych bez okna. Kajuty z pojedynczymi łóżkami. Istnieje możliwość
dopłaty do kajuty 2-osobowej (bez okna) lub 3-osobowej (bez okna).

W przypadku rezerwacji dla 2 osób w kajucie 4-osobowej, dokwaterowane zostaną 2 inne osoby. Osoby podróżujące
samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do kajuty 4 osobowej lub dopłatę do
pokoju jednoosobowego w hotelu lub kajuty - w wysokości - taką opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Zachęcamy do wykupienia obiadokolacji na promie – bogate menu z uwzględnieniem osób na diecie bezglutenowej czy
wegetarian – ponad 50 dań – wino i piwo oraz napoje soft bez ograniczeń w czasie trwania obiadokolacji (czas posiłku 2-3
godz.) - 36 Euro od osoby za jedną obiadokolacje. Rezerwacja i wpłata za obiadokolacje w biurze.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Orientacyjne koszty wstępów (cennik 2020):
Ryga Katedra - 3 EUR
Sztokholm Museum Vasa - 150 SEK
Helsinki kościół w skale - 3 EUR
Tallin mury obronne - 2 EUR
Tallin Katedra NMP „Toomkirik” - 1 EUR
Tallin Kościół luterański Ducha Św. - 1 EUR
Tallin Wieża Kiek in de Kök - 10 EUR
Zestaw słuchawek - 5 EUR
Opłata za przewodników – 8 EUR
Organizator:
ABA TOUR, Halicka 10 31-036 Kraków, tel.: 668212389, abatour@abatour.pl

