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TERMIN  
                 
      14.08.17 – 21.08.17 – 8 dni 

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 
 Realizacja programu 

 Przejazd (max 7 letnim )komfortowym autokarem 

 Przejazd promem tam i z powrotem 

 7 noclegów w hotelach min *** lub pensjonatach  o standardzie *** minimum 70% 
pok. 2 os, pozostałe studia 2+2 lub 3 osobowe 

 7 śniadań /szwedzki stół, kawa, herbata 

 7 gorących obiadokolacji 

 Opieka pilota 

 Przewodnik miejscowy 

 Opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe 

 Koszty rezerwacji grupowych 

 Ubezpieczenie NNW i KL 

 Liczba uczestników – 45 osób(+/-5 osób) 

 
- wg specyfikacji 
 

PROGRAM WYCIECZKI 
 

I dzień 14.08.17 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 7.00 róg ulic Joannitów i Dawida. 
Zakwaterowanie w pensjonacie o standardzie *** Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne 
„AUGUSTOWIA”- GIBY 16-506 
Obiadokolacja, nocleg 
 

WYCIECZKA – RYGA-TALLIN-HELSINKI 



 
 
II dzień 15.08.17 

śniadanie.  
Zwiedzanie KOWNA drugiego co do wielkości miasta na Litwie spacer starówką – zamek, 
kościół Św. Jerzego , seminarium duchowne, Plac Ratuszowy, Dom Perkuna, kościół Witolda, 
katedra kowieńska 
GÓRA KRZYŻY - jedynego 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.  
Zakwaterowanie w hotelu*** w Rydze 
HOTEL A1  ČAKA STREET 38,  RIGA, LV-1011, LATVIA 
Obiadokolacja, nocleg 
 
 

III dzień 16.08.17 
śniadanie. 
JURMALA - uzdrowiska nad brzegiem Morza Bałtyckiego, spacer.   
RYGA - Zwiedzanie składa się z objazdówki, spaceru po kwartale Secesyjnym i zapoznania się 
ze Starówka Rydzką. Starówka -  zamek Kawalerów Mieczowych, Brama Szwedzka, zespól 
kamieniczek Trzej Bracia, mur miejski z Basztą Prochową, plac Wolności z pomnikiem 
Wolności, placy Liwski, Domski, Duża I Mała Gildje, dom Czarnego kota, kościoły Sw. Piotra ,  
św. Magdaleny, Polski (Matki Boskiej Bolesnej), katedry Domska* wewnątrz i św. Jakuba,  
oczywiście połączone te objekty przejściem uliczkami średniowiecznymi, zwiedzanie wieży 
TV* najwyższej w UE , museum pod otwartym niebem – skanes* jeden z najstarszych 
skansenów w Europie 
Powrót do hotelu 
obiadokolacja, nocleg 

 
IV dzień 17.08.17 

śniadanie. 
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Tallina: 
Zwiedzanie TALLINA –  
Górne miasto - Zamek (twierdza) – plac zamkowy, Baszta Długi Hermann „Pikk Hermann”, Estoński 
Parlament „Rigikogu”, Estoński Prawosławny Sobór moskiewskiego Patriarchatu, pod wezwaniem 
zwycięskiego księcia z Nowogrodu Aleksandra Newskiego (z wejściem bezpłatnym), Estońska 
Episkopalna Katedra Luterańska pod wezwaniem NMP „Toomkirik”* Dwa tarasy widokowe, z 
których jest przepiękna panorama na Dolne Miasto, baszty, port i zatokę, Ogród duńskiego króla, 
Mury obronne oddzielające Górne i Dolne miasto, Baszta „Kiek in de Kök”, Dziewicza baszta „Neitsi 
Torn”, Uliczka długa nóżka i krótka nóżka „Pikk Jalg” i „Lühike jalg”. 
Dolne miasto - Kościół św. Mikołaja „Niguliste”, Plac Ratuszowy z Ratuszem, Apteka Magistracka - 
najstarsza nieprzerwalnie funkcjonująca apteka w Europie, Kościół luterański Ducha* Św. Kościół z 
zachowanym najstarszym wnętrzem ,Muzeum marcepanu. 
Kamieniczka Wielkiej Gildii, Kanuta, Olava, Kamieniczka Bractwa Czarnogłowych, Kościół św. 
Olava, w XVI w. najwyższa budowla w Europie (z wejściem bezpłatnym), Kamieniczki kupieckie 
Trzy Siostry, Brama Morska z basztą Gruba Małgorzata, z tablicą upamiętniającą ucieczkę 
internowanego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, Bastiony a na nim pomnik 
upamiętniający zatonięcie promu „Estonia”, Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Piotra i 
Pawła (odbywają się w nim nabożeństwa w j. polskim), Romantyczna uliczka Św. Katarzyny, z 
częściowo zachowanym Klasztorem Dominikańskim, Mury obronne, Baszty(wrota i 
średniowieczna uliczka) Viru. 
Zakwaterowanie w hotelu*** HOTEL PEOLEO   PARNU MAANTEE 555 TALLIN 
Obiadokolacja, nocleg 
 

 
 
 
 



 
 
V dzień 18.08.17 

śniadanie. 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd  na przystań promową;  
Rejs promem do Helsinek;  
HELSINKI - spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m.in. : Senaatintori (Plac 
Senacki) z pomnikiem cara Aleksandra II, mnóstwem budynków klasycystycznych wokół; 
katedra luterańska* w barwach czerwono – zielonych; Sobór Uspieński z bogatym 
ikonostasem; Pałac Prezydencki; stadion olimpijski i kościół w skale.  
Odrobina czasu wolnego.  
Powrót promem do Tallina.  
Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg 
 

VI dzień 19.08.17 
śniadanie. 
Przyjazd do Wilna 
Zakwaterowanie w hotelu GREEN HOTEL VILNIUS *** Pilaitės pr. 20, Vilnius 04352, Litwa 
Obiadokolacja, nocleg 
 

VII dzień 20.08.17 
śniadanie. 
WILNO- spotkanie z przewodnikiem - Starówka, Kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
zabytkowe Kościoły, Muzeum Mickiewicza*, Wieża Giedymina*-panorama Miasta, cmentarz 
na Rosie (gdzie znajduje się serce Piłsudskiego) Ostra Brama – symbol miasta – jedyna 
zachowana brama miejska ze średniowiecznych murów obronnych Wilna, Uniwersytet 
Wileński*, Katedra Wileńska  
Przejazd do TROK (Trakai), dawnej stolicy wielkiego księstwa Litewskiego, położonego nad 
kilkoma jeziorami i zamkiem na wyspie. Zwiedzimy zamek* Witolda i Kiejstuta, ulice na których 
stoją oryginalne domy Karaimów, karczmę,  
Jest możliwość degustacji Karaimskiego dania(płatne we własnym zakresie) 
Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg 
 

 
VIII dzień 21.08.17 

śniadanie. 
Wykwaterowanie z hotelu z Wilna 
Wyjazd do Wrocławia 
Godz. 23.00 - Zakończenie imprezy  
 
 

Cena: 1.337,00 PLN/os 
 
 
 
BILETY WSTĘPU PŁACI UCZESTNIK WE WŁASNYM ZAKRESIE (OZNACZONE *)- ok. 35 EURO 


