
Ryga-Tallin-Sztokholm-Turku-Helsinki-Rundale

Cena obejmuje: 5 noclegów                                 
- 3 noclegi na luksusowym statku w kabinach 4-osobowych wewnętrznych z prysznicem i WC
- 1 nocleg w Rydze + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok. Kowna + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie
- wyżywienie - 3 śniadania, 1 obiad w Tallinie, 1 obiadokolacja na promie, 1 kolacja w Helsinkach,  
- transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, DVD, WC)
- opieka pilota
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe.
- przeprawy promowe: 
    Tallin - Sztokholm
    Sztokholm - Turku
    Helsinki - Tallin
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje:     
- opłaty obowiązkowej związanej z realizacją programu (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych   
  przewodników, komunikacja miejska, system TOUR GUIDE i inne ) - ok. 190 SEK/os. i ok. 50EUR
- napojów do obiadokolacji.

BALTIC TOUR - 4 STOLICE

Program:
1 DZIEŃ - Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd przez Litwę, Łotwę. Przyjazd do RYGI, 
zwiedzanie: Stare Miasto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, 
Protestancka Katedra NMP (największy kościół w krajach bałtyckich), Plac Katedralny, 
zespół średniowiecznych kamieniczek –Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Zamek 
Ryski, Parlament, fragmenty murów obronnych z Basztą Prochową. Kolacja. 
Nocleg w hotelu w Rydze.
2 DZIEŃ - Śniadanie. Przejazd do TALLINA. Piesze zwiedzanie tallińskiej Starówki - 
Górne Miasto (Wzgórze Toompea, Zamek z Wieżą Długi Herman, Katedra Aleksandra  
Newskiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto  
(rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). 
Obiad w restauracji w mieście. Zaokrętowanie na statek do Sztokholmu. Wypłynięcie  
o godz. 18.00. Nocleg na promie. Możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów 
DYSKOTEKA - szalona zabawa do białego rana.
3 DZIEŃ - Śniadanie na statku, wyokrętowanie w SZTOKHOLMIE - stolicy Szwecji nazywanej 
Wenecją Północy. Spacer po jednej z najciekawszych europejskich stolic. Zobaczymy 
niewielkie i pełne uroku Stare Miasto (Gamla stan). Jego początki sięgają XIII w. i ślady 
burzliwej historii miasta odkrywane są do dziś. 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. Następnie 
spacer na kolejną z wysp: Kungsholmen, zwiedzanie  ratusza miejskiego, Wizyta  
w Muzeum statku Vasa (Vasamuseet), (XVII wieczny okręt wojenny, który zatonął  
w 1628 r. w trakcie swojego pierwszego rejsu).  Wieczorem zaokrętowanie na statek do 
Turku, obiadokolacja na promie (bogaty bufet do wyboru ponad 50 dań, wino, piwo oraz 
napoje soft bez ograniczeń w czasie trwania obiadokolacji), nocleg na promie. Możliwość 
skorzystania z oferty sklepów, barów. DYSKOTEKA- szalona zabawa do białego rana.
4 DZIEŃ - Po wczesnym śniadaniu wyokrętowanie w fińskim porcie 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 zwiedzanie współczesnej 
stolicy Finlandii - aleja Mannerheima i budynek Parlamentu, wykuty w skale kościół 
protestancki Temppeliauko, Park Sibeliusa z oryginalnym pomniki kompozytora, 
przypominającym gigantyczne organy. Spacer po centrum: Plac Senacki z Katedrą 
Luterańską i pomnikiem cara Aleksandra II, prawosławny Sobór Uspienski. Kolacja 
w restauracji w mieście. Zaokrętowanie, - wypłynięcie. Nocny rejs do Tallina, nocleg  
na promie.  
5 DZIEŃ - Wyokrętowanie w porcie w Tallinie ok. 6.00. Przejazd do hotelu na śniadanie.
Przejazd do RUNDALE - zwiedzanie wspaniałego barokowego pałacu, jednej  
z najpiękniejszych budowli Łotwy i Krajów Bałtyckich, letniej rezydencji rodziny Bironów; 
nazywany też inflanckim Wersalem, znajduje się w historycznej Semigalii (Zemgale), Jest 
jednym z najpiękniejszych budynków Łotwy, Otoczony pięknymi ogrodami - do piętrowego 
pałacu przylega bowiem 10-hektarowy, znakomicie utrzymany park w stylu francuskim 
otoczony ze wszystkich stron kanałem. Za nim rozciąga się zaś 34-hektarowy park myśliwski. 
Dodatkowo spacer po imponujących ogrodach francuskich. Po zakończeniu zwiedzania  
przejazd  na nocleg tranzytowy w ok. Kowna. Zakwaterowanie, kolacja.  
6 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót w godz. wieczornych.

ZWIEDZANIE I SUPER ZABAWA NA LUKSUSOWYM STATKU

Podróż luksusowymi statkami oraz bogaty program dają gwarancję udanego wyjazdu. Komfortowe 
kabiny, eleganckie restauracje, sklepy z nowościami najlepszych firm oferowane w przystępnych 
cenach, rozrywki międzynarodowe i prawdziwa atmosfera kasyna – wszystko to czeka na Państwa  
na pokładzie promu. Odwiedzimy  cztery kraje i  cztery różne kultury.


