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POBALTIE  -  PERLA SEVERU 

     
 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 
 

CENA: 395 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 7 nocí s kontinentálnymi raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

        Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km. 

 

PROGRAM: 

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

ubytovanie v blízkosti stredovekého Kaunasu.   

2. deň: raňajky, prehliadka Kaunasu - bývalého hlavného mesta známeho stredovekou architektúrou a zvonovými koncer-

tami - Katedrála sv. Petra a Pavla, pozostatky hradu, synagóga, radnica,  mešita, palác Massalského, Kostol sv. Archanje-

la Michaela.  

3. deň: raňajky, odchod k Národno-historickému kultúrnemu parku Trakai s unikátnym ostrovným hradom, ktorého histó-

ria siaha až do 13. st. Po prehliadke presun a prehliadka hlavného mesta Litvy – Vilniusu. Mesto je plné prepletených uli-

čiek a centrum starého mesta zapísané do zoznamu UNESCO. Vilnius je „mestom baroka“, nájdete tu množstvo stavieb z 

tohoto obdobia, napr. zvyšky Horného hradu, Stará zbrojnica, Gediminasovo námestie a veža.. Podvečer pokračovanie do 

Lotyšska, ubytovanie v blízkosti Rigy.  

4. deň: raňajky, odchod do Estónska. V poludňajších hodinách príchod do historického mesta Tartu, druhého najväčšieho 

mesta v Estónsku, sídla niekoľkých univerzít. K významným pamiatkam patrí Kostol sv. Jána, Mestská radnica, zvyšky 

katedrály z 13. st., botanická záhrada, hlavná nákupná trieda  a okolie radničného námestia. Večer ubytovanie v okolí. 

5. deň: raňajky, návšteva národného parku Lahemaa, kde zažijete neopakovateľnú atmosféru na brehu Baltského mora, 

uprostred jazier, mokradí a lesov ďalekého severu. Zastávka v nádhernom mestečku na pobreží  Käsmu. Pokračovanie do 

estónskeho hlavného mesta, malebnéhoTallinnu (UNESCO). Mestské centrum tvorí hlavné námestie s radnicou, Rats-

apotheke – patrí medzi najstaršie lekárne sveta, dom Bratstva čiernych hláv, Chrámy sv. Alexandra Nevského a sv. Miku-

láša Divotvorcu, palác Kadriorg a Kostol sv. Olafa, Mikuláša a Ducha svätého.  

6. deň:  raňajky, odchod do Rigy, hlavného a najväčšieho mesta Lotyšska, pamiatky UNESCO, prehliadka -  Rižský dóm 

s jedinečným organom, Rižský hrad s múzeom lotyšskej histórie, múzeum zahraničného umenia, Kostol sv. Petra,  Kostol 

sv. Jána, Prašná veža zo 14. st., Dom u čiernych hláv a mnohé iné. Ubytovanie v blízkosti Rigy.  

7. deň: raňajky, návrat do Litvy, zastávka na Hore krížov neďaleko mesta Šiauliai. Prvé kríže na tomto pahorku vztýčili 

na pamiatku pochovaných obetí poľského novembrového povstania z roku 1831. Pokračovanie do mesta Klaipéda, tre-

tieho najväčšieho mesta Litvy, známeho dlhoročnou tradíciou spracovávania jantáru.  

8. deň:  raňajky, plavba na piesočný polostrov Kurská kosa, ktorý sa tiahne od  Kaliningradského polostrova ku Klaipéde 

a oddeľuje Kurský záliv od Baltského mora. Kosa je chráneným prírodným územím na zozname UNESCO. Možnosť kú-

pania v mori a prechádzky po plážach s bielym pieskom. V podvečer tranzit cez Poľsko na Slovensko.  

9. deň: príchod na Slovensko v poludňajších hodinách.   

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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