Program:

wtorek - przejazd przez Polskę godz. 7:00, Wałbrzych, stacja LOTOS, godz. 8:30, Wrocław-Bielany, stacja LUKOIL
środa - śniadanie, przejazd do Rygi - stolicy Łotwy. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - jedno z najpiękniejszych
miast Hanzy ze wspaniałym Starym Miastem i piękną zabudową w różnych stylach: mosty na Dźwinie, Katedra
Protestancka, Katedra św. Jakuba, Baszta Prochowa, Parlament, Dom Bractwa Czarnogłowych, Dom Kotów,Mała
Gildia, Pomnik Wolności, Wieża TV, Sobór Narodzenia, Zegar Laima, Ryga - jako całe miasto wpisana została na Listę
UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
czwartek - śniadanie, przejazd do Tallina - stolicy Estonii - spacer i zwiedzanie: Katedra NMP, Kościół św. Mikołaja,
Dom Czarnogłowych, Dom Gildii św. Olafa, Ratusz, Długi Hetman, Sobór Aleksandra Newskiego, Baszta Paks, Gruba
Małgorzata, Pałac Kadriorg, Zamek Toompea, Stare Miasto, targ średniowieczny. Stare Miasto wpisane na Listę
UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury - zakwaterowanie, kolacja, nocleg
piątek - śniadanie, przejazd do Terminalu Promowego - zaokrętowanie, rejs do Helsinek promem szybkiego ruchu
przez Zatokę Fińską, opuszczenie promu - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Plac Senacki, Sobór Uspieński,
Esplanady, Kościół w Skale, pomnik Sibeliusa, Stadion Olimpijski, Finlandia Talo, Parlament Finlandii, Most Pitkasilta,
Katedra św. Heleny, Stare Miasto, wejście na prom do Petersburga, kolacja, nocny rejs do Rosji
sobota - śniadanie na promie, opuszczenie promu - zwiedzanie Sankt Petersburga (Twierdza Pietropawłowska,
krążownik Aurora, sobór św. Izaaka, Pole Marsowe, pomnik jeźdźca miedzianego), zakwaterowanie w hotelu, kolacja,
nocleg
niedziela - śniadanie, całodzienne zwiedzanie Sankt Petersburga (przejazd do siedziby Piotra I - Peterhofu zwiedzanie parku dolnego z fontannami, przejazd do Carskiego Sioła - pałac Katarzyny II ze słynną bursztynową
komnatą, powrót do Petersburga - spacer Newskim Prospektem, rejs kanałami, kolacja, nocleg
poniedziałek - śniadanie, zwiedzanie Sankt Petersburga (Ermitaż), przejazd do terminalu promowego, odprawa
paszportowa, zaokrętowanie, kolacja, nocny rejs do Tallina
wtorek - śniadanie na promie, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
środa - śniadanie, 4-godzinne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Ostra Brama z obrazem „Matki Boskiej
Ostrobramskiej", Cerkiew Uspieńska, Ratusz, Dominikanie, Katedra Katolicka, Kościół ze sławnym obrazem: „Jezu
ufam Tobie" - oryginał, Kościół św. Anny, czas wolny na indywidualny posiłek - wyjazd do kraju ok. godz. 14 - 15.oo
środa/czwartek - powrót
terminy
ceny

Świadczenia:
















14.05 – 22/23.05.2019
28.05 – 05/06.06.2019
20.08 – 28/29.08.2019
03.09 – 11/12.09.2019

3890zł
3890zł
3890zł
3890zł

transport -autokar lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD)
1 nocleg w Suwałkach
1 nocleg w Rydze - stolicy Łotwy
1 nocleg w Tallinie - stolicy Estonii
2 noclegi w Petersburgu - stolicy Rosji za czasów Piotra I Wielkiego
1 nocleg w Wilnie - stolicy Litwy - wszędzie hotele, pokoje 2-osobowe z łazienkami
6 śniadań i 6 kolacji
2 noclegi na promie Helsinki - Sankt Petersburg - Tallin, kabiny wewnętrzne 4-osobowe
z łazienkami
2 śniadania i 2 kolacje na promie
prom na trasie Tallin - Helsinki, rejs dzienny, miejsca typu DECK
wstęp do kościoła w skale w Helsinkach oraz bilety wstępów w Petersburgu: twierdza Pietropawłowska, sobór
św. Izaaka, Ermitaż, Carskie Sioło z Bursztynową Komnatą, Peterhof
rejs po kanałach Petersburga
przewodnik miejscowy w Petersburgu (3 dni) i w Helsinkach
opieka pilota-przewodnika
ubezpieczenie od kosztów leczenia zagranicą KL do 10.000 Euro i od następstw nieszczęśliwych wypadków
NNW do 7.000 PLN

Uwagi:










Cena nie zawiera kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oprócz wymienionych
w naszym programie
Dopłata do kabiny 2-osobowej na promie Helsinki - Sankt Petersburg - Tallin + 60 Euro/os.
Polski autokar zostaje w Helsinkach i potem samodzielnie płynie do Tallina - sugerujemy
mieć jedną mniejszą torbę podróżną na przepłynięcie do Sankt Petersburga i powrót do Tallina
Cena nie zawiera kosztu przewodników lokalnych w krajach nadbałtyckich i wjazdów do miast - dopłata 20
Euro /os.
Istnieje możliwość zorganizowania Wieczoru Wileńskiego z żywą muzyką wokalistki litewskiej lub obiadu z
możliwością tańców i przystawkami - dopłata 20 Euro/os.
Wyjazd bezwizowy - konieczny paszport, ważny minimum 6 miesiący od dnia powrotu
z wycieczki
Przy zgłoszeniu - dane: imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, data ważności
paszportu (od - do), przez kogo wydany, gdzie wydany, miejsce pracy, stanowisko, adres zamieszkania
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - dopłata 10 PLN/os.
Pokój jednoosobowy w hotelach na życzenie – dopłata 700 PLN/os.

Biuro Turystyczne ELIN Siedziba Firmy: 50-015 Wrocław ul. Rejtana 9 tel.: +48 501 970 167 ; +48 501 970 189
www.elin.pl ; elin@elin.pl

