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HELSINKY  A  POBALTIE 

     
 

 
TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA 235 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, trajekt 46 € 

         

PROGRAM: 

1.deň:  odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách, tranzit cez Poľsko do Litvy s pravidelnými prestávkami. 

2.deň: v ranných hodinách príchod do Litvy, jednej z najväčších pobaltských krajín. Prehliadka Vilniusu – hlavného mes-

ta, z ktorého história priam dýcha. Vilnius je akoby učebnicou stavebných slohov, nájdete tu klasicistickú katedrálu, ne-

dávno znovu postavený renesančný palác Litovských kniežat, barokový univerzitný areál, neskorogotický kostol sv. 

Anny... a ďalšie výnimočné historické pamiatky. Individuálne voľno, zastávka pri vodnom hrade Trakai, postavenom na 

ostrove uprostred jazera Galvé, patriacom k najnavštevovanejším miestam Európy. Hrad obklopuje nádherná príroda a 

viac ako 200 jazier. Vo večerných hodinách odchod na hotel.  

3.deň: po raňajkách odchod do Šiauliai – mesta, ktoré  je preslávené neďalekou Horou krížov s desiatkami tisíc krížov, 

ktoré boli v minulosti niekoľkokrát zlikvidované. Pokračovanie do Estónska, prehliadka hlavného mesta, malebného 

Tallinnu – stredoveké hradby a mestské brány, Dolné mesto – unikátne zachovalá stredoveká štvrť s mnohými gotickými 

meštianskymi domami a Radnicou, Horné mesto má úzke romantické uličky a skvelé výhľady, individuálne voľno, uby-

tovanie. 

 

4.deň: po raňajkách plavba z Tallinnu do Helsínk, hlavného mesto Fínska, moderného kultúrneho mesta s kozmopolitným 

životným štýlom v perfektnej harmónii s prírodou. Farebná história je v Helsinkách vidieť na každom kroku, prehliadnete 

si historické centrum mesta, ktoré vás privedie k fascinujúcej minulosti: Uspenská katedrála – chrám ortodoxných rusov 

žijúcich vo Fínsku, Luteránsky Dóm,  Parlament, Hala Finlandia – majstrovské dielo Alvara Alta, Kiasma – ultramoderné 

múzeum moderného umenia.... , individuálne voľno. Plavba z Helsínk do Tallinnu, ubytovanie. 

 

5.deň: po raňajkách návštívime Rigu, hlavné mesto Lotyšska a najväčšie mesto Pobaltia. Prehliadku začneme Kostolom 

sv. Petra s prekrásnym výhľadom do šíreho okolia. Ďalej uvidíte mestskú radnicu, dom Čiernych hláv, Katedrálu – naj-

väčší kostol v Pobaltí, mohutný organ pozostávajúci zo 4000 píšťal, 4. najväčší organ na svete. Neobídete ani kostol sv. 

Jakuba, zaujímavý svojím zvonom. Hovorí sa, že ak okolo neho prejde neverná žena, zvon zazvoní... Dozviete sa, že 

typickým suvenírom a symbolom mesta je socha mačky, ktorá ukrýva za svojou existenciou úsmevnú historku. Večer 

odchod na Slovensko. 

6.deň: príchod na Slovensko.  
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