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Ryga Sztokholm Turku Helsinki Tallinn  
ŁOTWA – SZWECJA – FINLANDIA - ESTONIA 

Dzień 1  

 Zbiórka uczestników w Warszawie w godzinach porannych. Wyjazd  w 

kierunku Litwy. Przejazd i zwiedzanie  Szawle :Góra Krzyży ; jedyne w 

swoim rodzaju sanktuarium pod gołym niebem ;znajdują się tu setki tysięcy 

różnej wielkości krzyży: od potężnych , kilkumetrowej wysokości do 

niewielkich   krzyżyków, przybijanych do ramion większych krzyży.  Przyjazd 

do hotelu w Rydze. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 2.   

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta Ryga (stolica 

Łotwy) : stare miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. 

Jakuba, kościół św. Piotra, budynek Parlamentu, zespół średniowiecznych 

kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, katedra 

luterańska, planty, Plac Zamkowy, odrobine czasu wolnego . 

Zaokrętowanie na prom do Sztokholmu. Nocleg na promie. 

Dzień 3.  

Śniadanie na promie. Zwiedzanie 

Sztokholmu. 

Sztokholm - miasto położone na 

kilkunastu wyspach, jest jedną z 

najpiękniejszych stolic świata, słynąca z 

mnóstwa wspaniałych muzeów. Pospacerujemy Gamla Stan –najstarszą 

dzielnicą miasta z labiryntem wąskich uliczek i zaułków z monumentalnym 

barokowym Zamkiem 

Królewskim, Katedrą św. Mikołaja, klasycystycznym Domem Rycerstwa. 

Zobaczymy wmurowany w fundament jednego z budynków kamień runiczny 

oraz najwęższą uliczkę w mieście (Marten Trotzigs Grand). 

Na naszej trasie znajdą się także: inspirowany pałacem Dożów w Wenecji – 

symbol Sztokholmu czyli Ratusz– miejsce przyjęć noblowskich, Królewski 

Teatr Dramatyczny oraz Djurgarden – sztokholmska wyspa muzeów. 

Zaokrętowanie na prom do Turku. Nocleg na promie. 

Dzień 4.  

Wczesne śniadanie. Turku - spacer po starówce najstarszego fińskiego miasta i 

historycznej stolicy Finlandii, które w XVI wieku było siedzibą Jana III Wazy i 

jego żony Katarzyny Jagiellonki: zamek Turun Linna, gotycka katedra, główny 

plac targowy. Przejazd do Helsinek .Helsinki - najdalej na północ położona 

stolica kontynentalnej Europy, gdzie jak mówi anegdota największymi 

budynkami w mieście są wielkie promy wpływające doportów. Zwiedzanie 

rozpoczniemy od wizytówki miasta czyli Tuomiokirkko – klasycystycznej 

katedry z charakterystycznymi schodami oraz Placu Senackiego. Na naszej 

trasie zobaczymy także: Kauppatori –pełen turystów dawny targ rybny - 

miejsce, w którym można zakupić pamiątki i skosztować fińskich specjałów 
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rybnych. Malowniczo położony Sobór Uspieński, monumentalny Parlament, Temppelaukio –niezwykłą, 

nowoczesną świątynię wykutą w masywnej granitowej skale,  

Park Sibeliusa oraz Stadion Olimpijski z pobliskim pomnikiem biegacza Paavo Nurmiego – legendarnego 

lekkoatlety, multimedalistyzwanego ''latającym Finem''. Esplanadi – reprezentacyjny bulwar, otoczony 

najznakomitszymi architektonicznymi perełkami. Dla ciekawskich wyprawa 

promem do jednej z największych fortec morskich na świecie, wpisanej na listę 

UNESCO – Suomenlinna. Zaokrętowanie i nocleg na promie. 

Dzień 5.  

Śniadanie, poranne wyokrętowanie w porcie w Tallinnie. Tallin – przeniesiemy 

się w czasy średniowiecza na estońskiej starówce. Tallin, poza niepowtarzalnymi 

zabytkami, przyciąga przytulnymi knajpkami, eleganckimi butikami 

oferującymi przepiękne bursztynowe pamiątki. Zobaczymy Dolne Miasto z 

najlepiej zachowanymi średniowiecznymi fortyfikacjami w Europie północnej z 

Grubą Małgorzatą, wpisany na listę UNESCO ratusz, najdłużej działającą w 

Europie aptekę, kamieniczki Trzy Siostry. Zajrzymy na Górne Miasto ze 

Wzgórzem Tompea, zamkiem z Długim Hermanem, cerkwią Aleksandra 

Newskiego i katedrą  Domską oraz basztą Kiek in de Kok. Przejazd na nocleg do 

Druskiennik. Zakwaterowanie , nocleg 

Dzień 6.  

Śniadanie , Druskienniki, spacer po uzdrowisku:  

- Drewniana zabudowa willowa z przełomu XIX i XX wieku: - Dawne łazienki 

zdrojowe z 1894 roku, będące najstarszym budynkiem tego typu na Litwie. Czas 

wolny, dla chętnych jedna z wycieczek fakultatywnych: 1) pobyt w Aquaparku 

(3h) – kompleks łaźni, basenów i zjeżdżalni o powierzchni 25 tys.m2; 2) rejs 

statkiem po Niemnie -3.) - Zwiedzanie SNORAS Snow Arena: znajdują się tu 

dwie zamknięte trasy narciarskie, park snowboardowy, BIG AIR BAG dla 

imponujących trików, wyciągi: czteroosobowy krzesełkowy , orczykowy i 3 

taśmowe.  

Wyjazd do warszawy ok. 14 :00 

Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych. 
 

Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena od osoby:1339,-pln( grupa 40 os.)  

Termin : 01.09. – 06.09.2019 

CENA OBEJMUJE: 

- przejazd autokarem  

- 3 przeprawę promem Ryga – Sztokholm –Turku - -Helsinki-Tallinn. 

- 2 noclegi w hotelach *** w pokojach 2-os. z łazienkami, 3 noclegi na promie. 

- 5 śniadań, 2 obiadokolacji. 

- program turystyczny 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie NNW i KL 

Opłaty dodatkowe 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz kosztów przewodników lokalnych- 85 EUR/os. 


