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„LITWA BURSZTYNOWA”
KŁAJPEDA-MIERZEJA KUROŃSKA-RUNDALE-RYGA-KOWNO-KIEJDANY-WILNOTROKI (5/6 DNI)
1 dzień
Zbiórka uczestników o ustalonej godz.; wyjazd i przejazd w kierunku granicy polskolitewskiej;
2 dzień
Przejazd na Litwę do KŁAJPEDY - przeprawa promem na MIERZEJĘ KUROŃSKĄ – oazę
czystego powietrza i wspaniałych wydm: SMILTYNE z Litewskim Muzeum Morskim i
DELFINARIUM w dawnej twierdzy Kopgalis; JUODKRANTE - Góra Czarownic z ponad
setką drewnianych rzeźb; NIDA z najwyższą wydmą mierzei i panoramą na ląd i morze, z
zegarem słonecznym oraz wioska z zabytkowymi domami rybackimi; powrót promem do
KŁAJPEDY i krótki spacer po centrum: ruiny zamku krzyżackiego, Stare Miasto z
Ratuszem, Teatrem Dramatycznym i pomnikiem Anusi z Tharau; wąskie uliczki z ciekawymi pomnikami np. „Cudowna Myszka”;
przejazd na nocleg i obiadokolację w hotelu turystycznym;
3 dzień
Śniadanie; rano wizyta w nazywanym „Łotewskim Wersalem” barokowym zespole pałacowo-parkowym rodziny Bironów w
RUNDALE; następnie przyjazd do RYGI – dawnego miasta hanzeatyckiego i stolicy Łotwy; spacer po centrum z przewodnikiem:
kościół św. Piotra, ratusz, dom Bractwa Czarnogłowych (elitarne stowarzyszenie nieżonatych kupców), „Trzej Bracia” – skupisko
średniowiecznych kamieniczek, Wielka i Mała Gildia, monumentalna katedra Najświętszej Marii Panny; powrót na nocleg i
obiadokolację w hotelu turystycznym;
4 dzień
Śniadanie; przejazd do KIEJDAN - urokliwego miasteczko nad Niewiażą gdzie podczas krótkiego spaceru zobaczymy zbór
kalwiński z kryptami Radziwiłłów, Stary Rynek zwany Żydowskim z zespołem synagog, Wielki Rynek z ratuszem, ulica Wielka i
dawny klasztor Karmelitów z tzw. gimnazjum Oświecenia; przejazd na Litwę do KOWNA i popołudniowe zwiedzanie: stare miasto
z ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, Katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, spacer po Alei Wolności; wizyta w POŻAJŚCIU
z największym zespołem klasztornym na Litwie; przejazd na nocleg i obiadokolację w hotelu turystycznym;
5/6 dzień
Śniadanie; przejazd autokarem do WILNA; 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”); spotkanie z przewodnikiem i
spacer po 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;
przejazd do TROK: zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku, mającego opinię najbardziej fotogenicznego w krajach
bałtyckich; dla chętnych degustacja „kibinów” – tradycyjnej potrawy kuchni karaimskiej i rejs po jeziorze dookoła wyspy z
zamkiem; wieczorem powrót do kraju; powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych lub rannych;

Cena brutto obejmuje:
 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja)
 noclegi wg programu w hotelach turystycznych lub hostelach
 posiłki 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.
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