
IPA JASTRZĘBIĘ ZAPRASZA NA WYJAZD
Ryga Sztokholm Turku Helsinki Petersburg (3 dni) Tallinn Wilno

15.09 – 23.09.2020

ŁOTWA – SZWECJA – FINLANDIA – ROSJA – ESTONIA–LITWA

Dzień 1. 15.09.2020  godzina 17.00 wyjazd z Jastrzębia Przejazd w kierunku Rygi trasa około 16 godzin

Dzień 2.16.09.2020 9.00 - 10.00 Przyjazd do Rygi - Zwiedzanie Rygi do godz.14;  Zwiedzanie Rygi,  Ryga - przyciąga turystów z całego
świata niepowtarzalnym klimatem, doskonale zachowanymi zabytkami, ciekawymi muzeami i przytulnymi knajpami, urządzonymi w
oryginalnych  piwnicach  średniowiecznych  kamienic.  Stanowi  również  jedno  z  największych  skupisk  widowiskowej  architektury
secesyjnej w Europie, mogące konkurować z takimi ośrodkami jak Wiedeń czy Barcelona. Zobaczymy Pils – dawną siedzibę Kawalerów
Mieczowych, największą protestancką świątynię krajów bałtyckich, katedrę św. Jakuba i oczywiście symbol miasta czyli Dom Bractwa
Czarnogłowych – największy pałac w Rydze będący przykładem gotyku flamandzkiego. Na trasie zwiedzania znajdą się także: Pomnik
Wolności,  kompleks  kamienic  Tris  Brali,  najwyższą  świątynię  stolicy  Łotwy  -  Kościół  św.  Piotra,  pamiątki  po  czasach  kupieckiej
świetności miasta - Wielka i Mała Gildia, Bramę Szwedzką, Operę Narodową, przejdziemy także Alberta iela – jedną z najsłynniejszych
ulic w mieście będącej największym i najbardziej imponującym skupiskiem architektury secesyjnej.
Obiadokolacja w restauracji  
Zaokrętowanie na prom do Sztokholmu, Nocleg na promie.

Dzień  3.  17.09.2020 Śniadanie  bufetowe  na  promie  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.
Obiadokolacja bufetowa: bogaty bufet (kilkadziesiąt potraw, w tym wege, bezglutenowe itp.), soft napoje, wino, piwo w cenie no
limit w godzinach posiłku. Nocleg na promie.

Dzień 4. 18.09.2020 Wczesne śniadanie bufetowe, krótkie zwiedzanie Turku, przejazd do Helsinek, zwiedzanie stolicy Finlandii. 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. Helsinki - najdalej na północ położona stolica
kontynentalnej  Europy,  gdzie  jak  mówi  anegdota  największymi  budynkami  w  mieście  są  wielkie  promy  wpływające  do  portów.
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 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,  multimedalisty  zwanego ''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 na prom do Petersburga.
Obiadokolacja bufetowa: bogaty bufet (kilkadziesiąt potraw, w tym wege, bezglutenowe itp.), soft napoje, wino, piwo w cenie no
limit w godzinach posiłku. Nocleg na promie.



Dzień 5  19.09.2020  Śniadanie na promie (bufet). Rano wyokrętowanie. Zwiedzanie Petersburga. Krążownik „Aurora” (z zewnątrz),
który obecnie jest na stale zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim. Twierdza Pietropawłowska – pierwsza budowla na terenie
Petersburga,  której  dzień założenia jest  uznawany za dzień powstania miasta,  na terenie Twierdzy znajduje się pierwsza cerkiew
petersburska - cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła, w której znajduje się grobowiec carów rosyjskich. Cypel największej wyspy w
mieście -  wyspy Wasilewskiej,  gdzie za czasów Piotra I  mieścił  się port morski.  Katedra pod wezwaniem św. Izaaka – przepiękna
cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry ozdobione kamieniami półszlachetnymi,
rzeźbami,  obrazami  i  mozaikami,  wywierają  niezapomniane  wrażenie.  Kolejnym  punktem  będzie  symbol  miasta  Pomnik  Piotra  I
„Jeździec Miedziany” - postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej.  Plac Sztuk – przy którym
mieści  się  zespół  budynków  muzealnych  i  teatralnych,  zaprojektowany  przez  architekta  Rossiego.  Cerkiew  Zbawiciela  Na  Krwi,
powstała jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II,  zamordowanego przez spiskowców w tym właśnie miejscu. Cerkiew jest
zbudowana w stylu rosyjskich świątyń XVII wieku. Wewnątrz i na zewnątrz jest ozdobiona pięknymi mozaikami.
Obiadokolacja w typowej rosyjskiej restauracji z muzyka na żywo. Nocleg.

Dzień  6 20.09.2020  Śniadanie.  Przejazd  do  Carskiego  sioła,  letniej  rezydencji  carskiej.  Zwiedzanie  pięknego  Pałacu  Katarzyny,
budowanie którego rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra I. Zobaczą Państwo wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową,
odtworzoną z okazji 300-lecia Petersburga. Oprócz zwiedzania pałacu pospacerują Państwo po parku rezydencji. Po południu przejazd
do  Peterhofu,  który  z  pewnością  można  nazwać  najpiękniejszą  letnią  rezydencją  carską.  Piotr  I,  natchniony  widokami  Wersalu
zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem – Park Dolny o powierzchni ponad 102 hektarów, położony nad Zatoką Fińską,
zdobią przepiękne fontanny, kaskady, rzeźby, pałacyki.
Obiadokolacja i nocleg

Dzień 7 21.09.2020  Śniadanie, Zwiedzanie muzeum państwowego Ermitaż – jednego z największych światowych zbiorów dzieł sztuki.
Zobaczą Państwo perły kolekcji Ermitażu – sale reprezentacyjne pałacu Zimowego, arcydzieła Leonardo da Vinci, Rafaela, Rembrandta,
Rubensa. Czas wolny na Newskim Prospekcie, Obiad . Wieczorem zaokrętowanie na promie. Wypłynięcie do Tallina.

Dzień  8. 22.09.2020  Śniadanie. Wyokrętowanie  w  Tallinnie.  Zwiedzanie  Tallińskiej  Starówki.  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.
Obiad w restauracji .
Wyjazd w drogę do Wilna.
Zakwaterowanie w hotelu Obiadokolacja, nocleg
Dzień 9.23.09.2020 Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Wilna, wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Polski.

CENA 2800 ZL/OS -   PRZY OBSADZIE KABINY 4/4
CENA 2900 ZL/OS -   PRZY OBSADZIE KABINY 3/4
CENA 3050 ZL/OS -   PRZY OBSADZIE KABINY 2/4
CENA 4500 ZL/OS -   PRZY OBSADZIE KABINY 1/4

UWAGI:
  - Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
  - WIZY: wycieczka oparta jest na systemie bezwizowego pobytu w Petersburgu drogą morską
promem z Helsinek.
  - Należy posiadać paszport ważny minimum pół roku od zakończenia wycieczki.

CENA ZAWIERA:
· transport komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja)
· opieka pilota
· opieka lokalnych przewodników podczas zwiedzania w stolicach
· ubezpieczenie KL (30 000 EUR), NNW i bagaż
· 3 noclegi w  hotelach (1 x Wilno***,  2 x Petersburg***) pokoje 2 osobowe
· 4 noclegi na promach: miejsce w kabinie 4 os klasy B ( z łazienką i wc, bez okna)
· wyżywienie: śniadania i obiadokolacje + obiadokolacja folklorystyczna w Petersburgu
· bilety wstępów: Sztokholm Muzum Vasa , Petersburg: Carskie Sioło, Ermitaż pałac, Twierdza
Piotra i Pawła, Katedra Św. Izaaka, Zbawiciel na krwi, Peterhof pałac, rejs statkiem po Newie.



Informacje i zgłoszenia przyjmuje R. Sierszulski tel. 667-632-047

       1/ Zaliczka 300zł/os. do końca października 2019r.
       2/ Pierwsza wpłata 1500zł do kończ kwietnia 2020r
       3/ Druga  wpłata w kwocie 1000zł do końca sierpnia 2020r. 

Wyjazd organizuje :MULTITUR BIURO PODRÓŻY


