1. den: odjezd časně ráno, přejezd Polskem. Polední návštěva Varšavy: Rynek Starego Miasta,
barbakán, Nové Město, katedrála sv. Jana, královský zámek, Krakovské Předměstí s residencí
presidenta, Velkým divadlem a Saskou zahradou, panorama města pak dotváří Palác kultury (230 m).
Přejezd k Suwalkám na nocleh.
2. den: dopoledne zastávka u jezera Galvé, poblíž malebného vodního hradu Trakai (14. stol.),
návštěva Vilniusu, hlavního města Litvy. Pod věží Gediminasova hradu je znovuvybudovaný zámek,
katedrála. Universitní ulice vede k sídlu presidenta, universitě a parlamentu (Seimas). Přes centrum ke
kostelům sv. Jana, sv. Michala, sv. Anny, sv. Bernarda… Odjezd do přístavu Klaipéda na ubytování.
Nocleh.
3. den: třetí největší město v Litvě, přístavní Klaipéda. Centrem protéká řeka Dané, u přístavu proti
Kurské kose je pevnost, kde sídlí museum moře; odtud vyplouvá přívoz do Něringy (Kurská kosa).
Radnice a pošta byly dříve residencemi pruských panovníků. Přejezd k Hoře křížů, unikátnímu místu
s tisícovkami křížů velkých i malých na návrší poblíž hranic s Lotyšskem. Odpoledne příjezd do Rigy,
jejíž centrum se nachází na pravém břehu Daugavy. Procházka od hradu, který je sídlem prezidenta, ke
kostelu sv. Jana, domům zvaným Tři bratři, ke katedrále, Velké a Malé Gildě, radnici a domu
Černohlavců…. Ubytování, nocleh.
4. den: dopoledne návštěva nevelkého ale hezkého, starobylého města Cesis s hradem livonských
rytířů ze 13. stol. Odjezd do estonského Tallinnu. Zde odpolední procházka centrem (hradby, radnice,
starý trh, Horní město: hrad s katedrálou Alexandra Něvského a chrámem Panny Marie, chrám
sv. Olafa s rozhlednou na věži, bašta Tlustá Markéta)…. Ubytování, nocleh.
5. den: osobní volno v Tallinnu, případně fakultativní výlet lodí do Helsinek – plavba tam ráno, návrat
večer. V Helsinkách: z přístavu k ortodoxní Uspenské katedrále, k dómu, presidentskému paláci. Příp.
i vládní palác, universita, radnice, národní divadlo, hala Finlandia, Skalní chrám (vzdálenější jsou např.
Sibeliův památník či olympijský stadion)…. Večer návrat do Tallinu. Zpáteční cesta autokarem. Přejezd
Pobaltskými státy 6. den: přejezd Polskem, návrat do ČR odpoledne.

Termín

10.9. – 15.9.2019

Pokoj 1/3 – 1/4

Pokoj 1/2

7.450 Kč

7.990 Kč

8.880 nyní
nyní
Cena zájezdu zahrnuje: 4 x ubytování v hotelu, dopravu moderním klimatizovaným
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.
Příplatek za snídaně: 880 Kč.
8.180

Cena nezahrnuje: výlet do Helsinek (trajekt do Helsinek a zpět cca 50 eur), vstupy a místní taxy.

Odjezdy: bez příplatku: OVA, F-M, NJ. Příplatek 250 Kč Olomouc, Prostějov. Příplatek 400 Kč Brno, Vyškov,
Hradec Králové, Pardubice. Příplatek 600 Kč: Praha, Humpolec, Jihlava
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