Poznávací zájezdy » Litva, Lotyšsko, Estonsko

Pobaltí

Vilnius | Tallinn | Riga | Kurská kosa | Hora křížů | Helsinky

Termín | libovolný (pořádá se jen v letních měsících)
Vydejte se s námi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod německou a sovětskou vládou. Všechna tři hlavní města – estonský Tallinn,
lotyšská Riga i litevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na Seznamu UNESCO. Najdeme v nich cechovní domy upomínající na hansovní minulost,
středověké hradby, luteránské, katolické a pravoslavné katedrály i gotické cihlové stavby. Komu by země Pobaltí nestačily, může nahlédnout i do
finské metropole Helsinky. Od měst si odpočineme v národních parcích a na břehu Baltského moře, užasneme nad písečnými dunami na Kurské kose,
cihlovou stavbou hradu Trakai a nad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. V Pobaltí také poznáte nejen místní, ale i ruskou kuchyni, na severu
možná ochutnáte i maso z losa či soba. Litva, Lotyšsko a Estonsko, země jantaru, mají opravdu co nabídnout.

» Program zájezdu
1. den

Ráno odjezd z ČR, transfer přes Polsko do Litvy.

2. den

Vodní hrad Trakai, hl. město Litvy Vilnius (Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové
kostely, Muzeum genocidy, synagoga), ubytování ve Vilniusu.

3. den

Trajektem na poloostrov Kurská kosa – pravé písečné duny na severu Evropy („Baltská Sahara“),
rybářské vesnice, Vrch čarodějnic s vyřezávanými sochami a pláže, ubytování v Klaipedě.

4. den

Slavná Hora křížů u Šiauliai, zámek Rundale ruského stavitele Rastrelliho (mj. autor Zimního paláce v
Petrohradu), večer příjezd do Tallinnu, ubytování na 4 noci.

5. den

Estonská metropole Tallinn - perla Pobaltí (staré město s hradbami a cechovními domy, gotická
radnice, hradní vrch Toompea, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, parlament).

6. den

Přímořský NP Lahemaa - procházka podél pobřeží s bludnými kameny u Käsmu, rašeliniště Viru raba.

7. den

Den v Tallinnu (skanzen Rocca al Mare, park Kadriorg s rezidencí cara Petra Velikého, modernistický
koncertní sál atd. nebo fakultativní výlet 2,5hodinovým trajektem do finského hlavního města Helsinky
- baltská námořní pevnost Suomenlinna, Senátní náměstí s luteránskou katedrálou Tuomiokirkko,
pravoslavná Uspenská katedrála z časů ruské vlády, moderní Skalní chrám, tržnice u přístavu, návrat
v pozdních večerních hodinách.

8. den

Hlavní město Lotyšska Riga (středověké historické jádro pod ochranou UNESCO - hanzovní domky,
největší katedrála v Pobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…), noční tranzit
přes Litvu a Polsko.

9. den

Návrat do ČR v odpoledních hodinách, do Prahy ve večerních hodinách.

» Cena zahrnuje

» autobusovou dopravu a trajekty
» 5x ubytovaní v kempech ve vybavených chatkách s
možností vlastního vaření
» služby odborného průvodce CK
» pojištění proti úpadku CK dle zák. 159/99 Sb.

» Cena nezahrnuje
»
»
»
»

služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“
stravování
vstupy do objektů, muzeí a památek
zahraniční zdravotní pojištění

