Program ramowy wyjazdu integracyjnego
„KRAJE NADBAŁTYCKIE:
Kowno – Szawle – Jurmała - Ryga – Tallin – Wilno – Troki”
12.08.2017-18.08.2017

Dzień I - 12.08.2017
Godzina 6:00 - Wyjazd z Warszawy. Przejazd na Litwę. Zwiedzanie Kowna – zobaczymy m.in.
Rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz, Ulicę Wileńską oraz Aleję
Wolności. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II - 13.08.2017
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Łotwy. Po drodze postój w Szawlach, na „Górze
Krzyży”. Miejsce to jest uznawane za jedno z najważniejszych miejsc związanych z religią katolicką,
zwanym „sanktuarium pod gołym niebem”. Znajduje się tutaj kilkadziesiąt tysięcy różnej wielkości
krzyży przyniesionych przez pielgrzymów z całego świata. Przyjazd do Jurmały – łotewskiej
wakacyjnej stolicy, która słynie z pięknych plaż, zabytkowej drewnianej architektury
i uzdrowiskowego klimatu. Spacer po centrum miasta i plaży. Przyjazd do Rygi, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
Dzień III - 14.08.2017
Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie z przewodnikiem ryskiej starówki, wpisanej w 1997 na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, m.in.: Plac Ratuszowy, Dom Bractwa Czarnogłowych,
Kościół św. Piotra, Kamieniczki średniowieczne „Trzej Bracia”, Parlament, Brama Szwedzka, Mała
i Wielka Gildia Kupiecka, Plac Liwski, Pomnik Wolności, ryska secesja. Chwila przerwy na pamiątki
i posiłek. Ok. 13:00 - wyjazd z Rygi, przejazd do Tallina. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień IV - 15.08.2017
Śniadanie. Zwiedzanie Tallina z przewodnikiem – ok. 5
godzin. Przejazd do dzielnicy Olimpijskiej Pirita oraz
zwiedzanie Pola Pieśni – ogromnego amfiteatru, w którym
co 5 lat odbywa się kolorowy Festiwal Pieśni. Wjazd na
Wieżę Telewizyjną oraz przejazd do Pałacu Kadriorg –
jednego z najpiękniejszych barokowych zabytków
Europy, zaprojektowany przez włoskich architektów na
polecenie cara Piotra I, jako letnia rezydencja władcy.
Dodatkowym atutem rezydencji są piękne ogrody.
Przejazd na stare miasto – zwiedzanie m.in.: Górne Stare
Miasto z Cerkwią św. Aleksandra Newskiego oraz Basztami obronnymi, platforma widokowa z
piękną panoramą Tallina. Przejście na Dolne Stare Miasto – Plac Ratuszowy z Ratuszem, Gildia
Kupiecka, Kościół św. Olafa, Kamieniczki Trzy Siostry, Baszta Gruba Małgorzata, na której
umieszczono
pamiątkową
tablicę
upamiętniającą
brawurową
akcję
ORP
Orzeł.
ok. 18:00 - Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień V - 16.08.2017
7:00 - 7:45 - Śniadanie, wykwaterowanie.
8:00 - Przejazd do Wilna (ok. 600 km). Po drodze przerwa w łotewskiej miejscowości Salaspils
(dawniej nazywanej Kircholmem), gdzie w 1605 roku odbyła się zwycięska bitwa I Rzeczpospolitej.
Wojska polsko – litewskie pod dowództwem znakomitego hetmana Jana Karola Chodkiewicza
pokonały liczniejszą armię szwedzką. Krótki postój przy pomniku bitwy.
ok. 18:00 – Przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych spacer
z pilotem po Starym Mieście.
Dzień VI - 17.08.2017
8:00 - 9:00 - Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: kościół św. Piotra
i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rossie, Stare Miasto: Ostra Brama, Katedra, Muzeum
A. Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, cela Konrada, plac Ratuszowy. W trakcie zwiedzania przerwa
na obiad. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień VII – 18.08.2017
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok, zwiedzanie
uroczego miasteczka pięknie położonego nad jeziorami.
Spacer ulicą Karaimską, przy której znajdują się domy
Karaimów – ludu pochodzenia tureckiego, wyznającej religię
opartą na judaizmie. Zwiedzanie położonego na wyspie
Zamku Wielkich Książąt Litewskich. Rejs statkiem po
jeziorze Galve. Poczęstunek w restauracji karaimskiej oraz
przerwa na pamiątki. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót do
Warszawy w godzinach wieczornych.

Proponowane hotele:
Tallin - Go Shnelli http://www.gohotels.ee/en/
Ryga - Rixwell Irina http://www.rixwell.com/en/rixwell-irina-hotel/about-rixwell-irina-hotel
Wilno - Amberton http://ambertonhotels.com/en/vilnius/
Kowno - Amberton Cosy http://ambertonhotels.com/en/kaunas/

UWAGI:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu na inny, aczkolwiek bez zmiany
standardu na niższy i w porównywalnej lokalizacji.
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

