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 „BAŁTYCKI TRAKT” 
RYGA-TALLIN-HELSINKI-WILNO-TROKI (7 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników o ustalonej godz.; wyjazd kierunku granicy litewskiej; 

2 dzień 

przejazd przez Litwę i wizyta na GÓRZE KRZYŻY koło miejscowości Szawle– 

miejsca licznych pielgrzymek; przyjazd na Łotwę i popołudniowe zwiedzanie z 

przewodnikiem RYGI – dawnego miasta hanzeatyckiego i stolicy Łotwy; spacer po 

centrum: kościół św. Piotra,  ratusz, dom Bractwa Czarnogłowych (elitarne 

stowarzyszenie nieżonatych kupców), „Trzej Bracia” – skupisko średniowiecznych 

kamieniczek, Wielka i Małą Gildia, monumentalna katedra Najświętszej Marii 

Panny; nocleg i obiadokolacja w hotelu turystycznym; 

3 dzień 

Śniadanie; wyjazd i popołudniu przyjazd do TALLINA: zwiedzanie z przewodnikiem starówki: gotycka katedra 

mariacka, sobór Aleksandra Newskiego, kościół św. Olafa ze stumetrową wieżą, ratusz, baszty Megede i Kiek In de 

Kok, baszta Gruba Małgorzata, Brama Morska, taras widokowy na port morski i dolne miasto; objazd miasta 

autokarem; przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym;  

4 dzień 

Śniadanie; przeprawa promem do HELSINEK – stolicy Finlandii; po promowaniu spacer po mieście: port południowy z 

nabrzeżem Kauppatori – tradycyjny fiński targ; Pałac Prezydencki, katedra Uspieńska; katedra luterańska, Plac 

Senatu z neoklasycystycznymi budynkami, główna aleja Esplanadi, Stockmann – największy dom towarowy 

Skandynawii, dworzec kolejowy, Ateneum (galeria sztuki), Temppelinaukio kościół wykuty w skale; powrót promem do 

Tallina na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd i prawie całodzienny przejazd autokarem do WILNA; wieczorem przyjazd do litewskiej 

stolicy; zakwaterowanie w hotelu; dla chętnych wieczorny spacer po wileńskiej starówce; powrót do hotelu; nocleg; 

6 dzień 

Śniadanie; spotkanie z przewodnikiem, spacer po WILNIE i jego starym mieście: Plac Katedralny, dzwonnica, 

katedra Św. Stanisława z barokową kaplicą Św. Kazimierza, Uniwersytet Wileński, zaułek gotycki, kościół Anny, 

pomnik Mickiewicza i muzeum, Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej; objazd miasta autokarem: Góra 

Trzech Krzyży z panoramą miasta, barokowy kościół św. Piotr i Pawła na Antoklu, cmentarz na Rossie (grób matki 

Piłsudskiego i tzw. „górka literacka”); przejazd do TROK: zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku, 

mającego opinię najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich; dla chętnych rejs po jeziorze wokół zamku; 

wieczorem powrót do kraju; obiadokolacja; 

7 dzień 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych 

 
Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 4 noclegi w hotelach turystycznych lub hostelach 

 przeprawa promowa do Helsinek z Tallina (tam i powrót) 

 8 posiłków wg programu  

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


