BAŁTYK EXPRESS
Ryga – Tallin – Helsinki

Data: 14-19.05.2019 r. - 6 dni
Cena: 1280 zł
W cenie zawarte są świadczenia:
- przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń – Ryga – Tallin – Helsinki – Toruń,

- 5 noclegów w hotelach w Rydze i Tallinie - pokoje 2, 3-osobowe na życzenie,
- wyżywienie: 5 obiadokolacji i 5 śniadań,
- zwiedzanie: Rygi, Tallina, Helsinek z przewodnikiem,
- rejs promem do Helsinek i z powrotem,
- zestawy słuchawkowe Tour guide w trakcie zwiedzania miast,
- przewodnicy licencjonowani w wyznaczonych miejscach,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL i NNW,
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu

Plan wycieczki:
1. dzień - wyjazd z Torunia o godz. 07.00 z parkingu przy kinie Cinema City (ul. Czerwona Droga). Przejazd w
stronę litewskiej granicy. Obiadokolacja i zakwaterowanie w Rydze.
2. dzień - śniadanie, zwiedzanie Rygi z przewodnikiem. Zobaczymy m. in. Plac Ratuszowy, Dom Czarnogłowych,
katedrę, kościół św. Piotra, kościół św. Janów, rosyjski Teatr Dramatyczny i inne. Czas wolny, przejazd do hotelu,
obiadokolacja, wieczór integracyjny i nocleg.

3. dzień - śniadanie i przejazd do Tallina. Po drodze postój nad Zatoką Ryską na odpoczynek i kąpiel w Morzu Bałtyckim.
Dojazd do hotelu w Tallinie, obiadokolacja i nocleg.

4. dzień - śniadanie, zwiedzanie „Perły Bałtyku” czy jak inni mawiają „Florencji Północy”, rozpoczniemy od starówki. Jest
ona ładnie odrestaurowana, czysta, otoczona murami obronnymi, które zaczęto wznosić w XIII wieku i w szczytowym
okresie ich długość przekraczała 2,5 km. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 70% fortyfikacji, czyli około 1800 m
murów i 26 baszt obronnych o okrągłym kształcie. Zwiedzimy 6-piętrową basztę Kiek in de Kok, wewnątrz której znajduje
się filia Muzeum Miejskiego. Z sąsiedniej baszty, zwanej Dziewiczą (od mieszczącego się tu w przeszłości więzienia dla
„upadłych panien”), rozciąga się wspaniała panorama miasta. Następnie Góra Katedralna, Wieża Hermana, Pałac
Prezydencki. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

5. dzień - wczesne śniadanie, wyjazd do portu, rejs do Helsinek godz. 07.00. Zwiedzanie miasta od godz. 10.30. m.in.
Targ Rybny - Kauppatori, Plac Senacki z pomnikiem cara Aleksandra II, który w 1812r. przeniósł tutaj stolicę Finlandii z
Turku, aby zmniejszyć wpływy szwedzkie. Katedra Helsińska, Pałac Prezydencki, Kamień Carowej, Havis Amanda, Sobór
Uspieński. Późnym wieczorem rejs statkiem do Tallina, przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

6. dzień - śniadanie, wyjazd do Polski. Powrót do Torunia około 22.00.

