PERŁY BAŁTYKU—Skandynawia 6 dni
Organizator
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
ul. Sienkiewicza 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania
6 dni

Cena
od 1729 zł /osoba
przy 45 osobach

Dzień pierwszy (wtorek)
wyjazd około 15:00 – miejsce zbiórki do ustalenia
16:30 spotkanie uczestników wycieczki na Bazie Promowej—
ul. Przemysłowa 1, zaokrętowanie na prom
18.00 wypłynięcie z Gdańska promem (trasa Gdańsk- Nynashamn -Szwecja)
19:00 kolacja, nocleg na promie.
Dzień drugi (środa)
08:00-10:00 śniadanie na promie 13:00 przypłynięcie do Nynashamn. Przejazd autokarem do Sztokholmu – krótkie zwiedzanie miasta. Punkt widokowy Fiialgatan, Panorama Miasta,
Stare Miasto, Muzeum Vasa, czas wolny. 18:30 przejazd na terminal promowy Tallink/Silja Line, zaokrętowanie na prom. Odprawa biletowa 19:30 wypłynięcie promu ze Sztokholmu do
TURKU (Finlandia)
Godzina 20.00 kolacja w formie bufetu z daniami kuchni
szwedzkiej i fińskiej, wieczór rozrywki, dancing. Nocleg.
Dzień trzeci (czwartek)
6:30 - 07:30 śniadanie na promie,
07:30 przypłynięcie do TURKU, krótki spacer po mieście,
11:00 przejazd z Turku do Helsinek
13:00 Zwiedzanie miasta Helsinek z przewodnikiem, Plac Senacki, Katedra, Kościół w Skale, Cerkiew Uspieńska, czas wolny
17:00 zaokrętowanie na prom do Talinna 18:30 wypłynięcie do
Talinna. 21:00 kolacja na promie, wieczór rozrywki na promie,
nocleg.

Cena zawiera:
- autokar na całej trasie
- nocne przepłynięcia promami:
na trasie Gdańsk – Nyneshamn (Polferries),
na trasie Sztokholm – Turku (Silja Line) – Tallin (Tallink)
na promie Polferries wg uzgodnień i zapotrzebowania uczestników,
na promach Tallink/Silja Line w kabinie 4-osobowej z łazienką i
WC
- wyżywienie (3 obiadokolacje i 3 śniadania (w tym posiłki na Polferries serwowane (1 kolacja i 1 śniadanie), a na Silja Line i Tallink w formie bufetu (2 kolacje i 2 śniadania)
- nocleg z HB (śniadanie i obiadokolacja) w okolicach Rygi
- nocleg z HB w Sejnach
- opieka pilota na całej trasie (plan Stanisław Rączka)
- Ubezpieczenie KL i NW
Dopłata do kabin 2 os na promach Silja Line i Tallink 90 zł/osoba/z prom.

Dzień czwarty (piątek)
06:30-07:30 śniadanie na promie przypłynięcie promu do Tallina. Zwiedzanie Tallina z przewodnikiem, Stare Miasto, Toompea - punkt widokowy, Raekoja Plats, Plac Ratuszowy, Dzielnica
Łacińska, czas wolny Przejazd na Łotwę.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach CESIS (Łotwa)
Dzień piąty (sobota)
Po śniadaniu przejazd w kierunku granicy Polski.
Przyjazd w okolice SEJN
Obiadokolację z regionalnymi potrawami.
Nocleg Sejny lub okolice.
Dzień szósty (niedziela)
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Pięknej Góry – Stańczyki –
(akwedukty ).
Przejazd w kierunku miejsca zbiórki.

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, JEGO ELEMENTY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Formularz zapytania o wycieczkę

