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Wycieczka Promem – Ryga, Sztokholm, Tallin

TERMIN

Ilość Osób
Cena

Do uzgodnienia

45-42 Osób
990 zł + 30 €

41-36 osób
1150 zł + 30 €

35-30 osób
1300 zł + 30 €

DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd do Rygi.
DZIEŃ 2
Przejazd do RYGI, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem. Ryga
ze swoją milionową populacją jest największą stolicą nadbałtycką, perłą wśród
miast Bałtyku. Jej niepowtarzalna architektura oraz 800-letnia historia tworzą
niezapomnianą atmosferę podczas wędrówek po mieście. Młodzi ludzie doceniają
w łotewskim mieście jego szeroką i nowoczesną ofertę rozrywek. Zaokrętowanie
na prom do Sztokholmu – odpłynięcie o 17.30. Obiadokolacja na promie oraz
nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie na promie. Zanim zawiniemy do portu w Sztokholmie zachwycą
nas krajobrazy archipelagu 24 tysięcy wysp, wraz z małymi domkami iście
z powieści skandynawskich pisarzy. Niech nie zdziwi Was zatem obecność
w stolicy Szwecji aż 53 mostów, przez które na pewno przyjdzie się Wam
przeprawiać. Zwiedzanie SZTOKHOLMU z przewodnikiem (ok. 5-6 h). Powrót
na prom. Zaokrętowanie na prom do Tallinna. Obiadokolacja i nocleg na promie.
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DZIEŃ 4
Dopłynięcie do portu w Tallinie. Śniadanie na promie.
Wykwaterowanie z promu. Tallin – stolica Estonii to idealna mieszanka
nowoczesności z duchem historii. Czy wiecie, że Estonia nazywana jest
informatycznym tygrysem Europy? Mimo, że Estonia jest niewiele większa
od największego polskiego województwa, to informatyzacja tego kraju
stawiana jest za przykład dla niejednego kraju. Zwiedzanie TALLINA z
przewodnikiem. Wyjazd z Tallina w godzinach popołudniowych.
DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski w godzinach okołopołudniowych.

CENA OBEJMUJE:
❖ Przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem, DVD, WC
❖ 2 noclegi na promie w komfortowych 4 osobowych wewnętrznych kabinach z łazienkami
❖ 2 Śniadania, 2 Obiadokolacje
❖ Opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
❖ Ubezpieczenie KL 10 000€, NNW 5 000€ (nie obejmuje chorób przewlekłych)
❖ Realizację programu
❖ Podatek VAT
❖ Opłaty Drogowe i Parkingowe

CENA NIE OBEJMUJE:
❖ Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów
❖ Zestaw GuideTour, płatny u pilota – ok. 8 €
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