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Bałtyckie skarby 
Skarby Morza Bałtyckiego to nie tylko bursztyny - są nimi również zabytki leżących nad jego 

brzegami miast. Ryga ciesząca oczy pięknem kolorowych kamienic, warowny Tallinn, tętniące 

życiem, skandynawskie Helsinki, pełen przepychu Sankt Petersburg... Na trasie wycieczki nie 

zabrakło również ważnych atrakcji Litwy, takich jak Kowno czy Góra Krzyży.  

 
 

Dzień 1 [23.07.2018, poniedziałek] 
▪ Wyjazd z Torunia o godzinie 6.00 
▪ Przejazd na Litwę. Zwiedzanie Kowna, drugiego co do wielkości miasta na Litwie. Spacer z 

przewodnikiem po starówce: ruiny zamku, kościół św. Jerzego, ujście Wilii do Niemna, Plac  
Ratuszowy i ratusz, Mickiewicz w Kownie, Dom Perkunasa, kościół Witolda. 

▪ Zakwaterowanie w hotelu w Kownie 
▪ Obiadokolacja w tradycyjnej litewskiej restauracji, gdzie zaserwowana zostanie duma 

kuchni litewskiej – słynne cepeliny 
 
Dzień 2 [24.07.2018, wtorek] 

▪ Po śniadaniu wyjazd w kierunku stolicy Łotwy 
▪ Zwiedzanie Rygi – największego miasta republik nadbałtyckich. Na trasie m.in.: 

 Zamek Kawalerów Mieczowych – oficjalna rezydencja prezydenta Łotwy oraz kilku 
państwowych muzeów 

 Zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. ”Trzej Bracia” 

 Katedra Domska – największy kościół w krajach nadbałtyckich, 

 Dom Bractwa Czarnogłowych – pełna przepychu siedziba elitarnego stowarzyszenia 
bogatych i nieżonatych(!) kupców 

▪ Czas na Central tirgus – jednym z największych targowisk w Europie. Można tutaj poczuć 
ducha miasta, wtapiając się w tłum mieszkańców oraz oczywiście kupić dosłownie wszystko 

▪ Zakwaterowanie w hotelu w Rydze i obiadokolacja 
 
Dzień 3 [25.07.2018, środa] 

▪ Po śniadaniu przejazd do Tallina, miasta kamienic z czerwonymi dachami, baszt i wież.  
Zwiedzanie starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na trasie m.in.:  

 Górne Miasto, historyczne wzgórze z katedrą, zamkiem i wspaniałymi punktami 
widokowymi, skąd można podziwiać całe stare miasto 

 Dolne Miasto, urzekające plątaniną brukowanych uliczek z rzędami malowniczych 
kamienic, gotyckim ratuszem 
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 Mury obronne, potężne z 26 basztami, oplatają stary Tallin. 
▪ Czas wolny na odpoczynek od trudów zwiedzania 
▪ Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu Tallina, obiadokolacja 

 
Dzień 4 [26.07.2018, czwartek] 

▪ Po śniadaniu wycieczka do Helsinek – stolicy Finlandii 
▪ Przeprawa promem przez Zatokę Fińską, najbardziej na wschód wysuniętą część  

Morza Bałtyckiego 
▪ W Helsinkach m.in.: 

 Sobór Uspieński na wyspie Katajanokka, największa prawosławna świątynia w Europie 
Zachodniej 

 Plac Senacki z górującą nad nim katedrą, będącą symbolem miasta 

 Secesyjny dworzec kolejowy – najchętniej odwiedzany budynek w Finlandii 

 Czas wolny na Targu Rybnym, jednym z ważniejszych placów handlowych w Helsinkach 
▪ Zakwaterowanie na promie i rozpoczęcie rejsu obiadokolacją. Pasażerowie mają  

do dyspozycji komfortowe, dwuosobowe kabiny oraz część „rozrywkową” z takimi 
atrakcjami jak bary, kasyno, a nawet SPA 

 
Dzień 5 [27.07.2018, piątek] 

▪ Po śniadaniu zejście z pokładu w Sankt Petersburgu - dawnej stolicy Imperium Rosyjskiego, 
najbogatszego w zabytki miasta tej części Europy 

▪ Wycieczka po wspaniałych Carskich Rezydencjach, budowanych na zlecenie Piotra I przez 
najlepszych architektów, otoczone imponującymi parkami. Na trasie: 

 Peterhof – pierwsza letnia rezydencja Piotra Wielkiego, skarb rosyjskiej i światowej 
architektury, nazywana również stolicą fontann 

 Carskie Sioło – letni pałac żony Piotra I. Zwiedzanie imponujących wnętrz Pałacu Katarzyny, 
gdzie podziwiać można replikę zaginionej Bursztynowej Komnaty 

▪ Zakwaterowanie w hotelu w Sankt Petersburgu, obiadokolacja 
 
Dzień 6 [28.07.2018, sobota]  

▪ Śniadanie i dalsze poznawanie petersburskich atrakcji 
▪ Zwiedzanie Ermitażu – największego muzeum świata, które zajmuje 400 sal w 5 

historycznych gmachach, w tym w Pałacu Zimowym. Jedna z największych na świecie 
kolekcji dzieł sztuki od czasów prehistorycznych po współczesność 

▪ Rejs statkiem wycieczkowym po petersburskich kanałach - z tej perspektywy można 
najlepiej się przekonać, dlaczego to rosyjskie miasto nazywane jest "Wenecją Północy" 

▪ Wieczór rosyjski, czyli biesiada przy dźwiękach ludowej muzyki na żywo. W menu specjały 
tutejszej kuchni, zarówno powszechnie znane, jak i nietypowe, a także najróżniejsze 
alkohole. Dopłata: 20€ 

 
Dzień 7 [29.07.2018, niedziela] 

▪ Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Sankt Petersburga. Na trasie m.in.: 

 Twierdza Pietropawłowska, najstarsza budowla Petersburga, była przede wszystkim 
więzieniem politycznym. Trzymano to m.in. Tadeusza Kościuszkę 

 Sobór św. Piotra i Pawła, w którym pochowany został Piotr Wielki i prawie wszyscy jego 
następcy 
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 Plac Senacki ze wspaniałym pomnikiem Piotra I – Miedziany Jeździec 

 Krążownik Aurora – symbol początku Rewolucji Październikowej 

 Spacer Newskim Prospektem – główna ulica St. Petersburga, biegnąca od Newy do Newy. 
Przejście pod bajecznie kolorowy Sobór Zmartwychwstania Pańskiego. Czas wolny 

▪ Powrót na prom i obiadokolacja na pokładzie 
 
Dzień 8 [30.07.2018, poniedziałek] 

▪ Śniadanie na pokładzie promu 
▪ Około południa przybicie do portu w Tallinie. Dalsze poznawanie atrakcji stolicy Estonii: 

 Rusałka – pomnik upamiętniający marynarzy, którzy zatonęli wraz ze swoim okrętem 

 Pole Pieśni z amfiteatrem, miejsce słynne z tzw. „śpiewającej rewolucji” 

 KUMU – nowoczesny budynek muzeum sztuki współczesnej, który stał się najdroższym i 
najbardziej ekscentrycznym obiektem w Estonii 

▪ Czas wolny na promenadzie nadmorskiej 
▪ Możliwość zwiedzania Muzeum Morskiego – ogromną ekspozycję umieszczoną w dawnym 

hangarze dla wodnosamolotów tworzą łodzie podwodne, lodołamacze i wiele innych 
atrakcji. Poznaj historię estońskiej marynarki wojennej. Bilet: 14€ 

▪ Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu Tallina, obiadokolacja.  
 

Dzień 9 [31.07.2018, wtorek] 
▪ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyruszenie w dalszą drogę powrotną 
▪ Pałac Rundale – perła sztuki barokowej na Łotwie, nazywany Małym Wersalem 
▪ Zakwaterowanie w hotelu w Bausce (Łotwa) i obiadokolacja 

 
Dzień 10 [01.08.2018, środa] 

▪ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Torunia 
▪ Przerwa na obiad 
▪ Przyjazd do Torunia w godzinach wieczornych 
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Świadczenia: 

• Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, regulowane fotele, TV 

• Rejs promem Tallin-Helsinki 

• Rejs statkiem Princess Anastasia na trasie Helsinki-Sankt Petersburg-Tallin 

• Opłaty portowe oraz administracyjne w związku ze strefą bezwizową 

•  Noclegi w hotelu ***, pokoje dwuosobowe z łazienkami w: 1 x Kowno, 1 x Ryga, 2 x 1 

okolice Tallina, 2 x Sankt Petersburg, 1 x Bauska 

• 2 x nocleg na statku w kabinach 2-osobowych klasa B na trasie Helsinki-St.Petersburg-

Tallin 

• 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja 

• Opiekę pilota oraz przewodników lokalnych 

• Ubezpieczenie PZU Wojażer: KL 40 000zł i NNW 10 000zł 

 

Bałtyckie 

skarby 

45 osób 40 osób 35 osób 30 osób 20 osób 

3300zł 3350zł 3450zł 3600zł 3900zł 

Dodatkowo należy mieć przygotowane 60€ na opłaty przewodnickie, rezerwacje i bilety 

wstępów do: Zamku w Trokach, Ermitażu, Carskiego Sioła (park+pałac), Peterhofu, wycieczki 

kanałami po Petersburgu, Pałac Rundale oraz opłaty miejscowe. 

Wieczór rosyjski - dopłata: 20€ 

Dodatkowo Muzeum Morskie w Tallinie: 14€ 
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