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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

POBALTIE – HISTORICKÉ  SKVOSTY   

    
 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky  

CENA: 255 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 4 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK,  

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo  Slovenska vo večerných hodinách, tranzit cez Poľsko s pravidelnými prestávkami 

 

2.deň: ráno príchod do Vilniusu, prehliadka magického starého mesta, ktoré je celé pamiatkou Unesco a po Prahe je 

to najväčšia baroková štvrť v Európe. Katedrála pod Vilniuským zámkom, Gediminasov hrad, Jantárové múzeum 

a galéria, kostoly a chrámy, ktoré dotvárajú kolorit mesta, ubytovanie 

  

3.deň: raňajky, návšteva mesta Trakai – ostrovný vodný  hrad na rieke Galva, jediný vodný hrad východnej Európy, 

vystavaný z červených pálených tehál na obranu proti Rádu nemeckých rytierov, národná kultúrná pamiatka. V prí-

pade záujmu zastávka v bývalom hlavnom meste Litvy Kaunase, prehliadka - Hrad, gotická katedrála sv. Petra a 

Pavla, radnica, múzeum čertov, bývalé prezidentské sídlo, Maironisova veža, alebo pri Hore krížov – významnom 

pútnickom mieste, ktoré navštívil aj pápež Ján Pavol II., pokračovanie do Tallinu, ubytovanie  

 

4.deň: raňajky, prehliadka starobylého Tallinu s cennými historickými a architektonickými monumentami z obdobia 

Dánskej, Švédskej, Nemeckej a Ruskej nadvlády, prehliadka neuveriteľne krásneho historického centra – pamiatky 

Unesco: gotická Radnica s nádherným výhľadom na celé mesto a prístav, Ratsapotheke z r. 1422, kostol Nikolaj, 

hradný vrch Toompea, katedrála Panny Márie, Vanalinn – opevnenie s vežami a bránami,  chrám Alexandra Nev-

ského, zámok Kadriorg – letná rezidencia Petra Veľkého, obklopený francúzskymi záhradami, na ktoré nadväzuje 

anglický park, prezidentský palác, ubytovanie 

 

5.deň: raňajky, odchod do Jurmaly, najväčšieho kúpeľného mesta v Lotyšsku, voľno na plážach s bielym pieskom, 

ubytovanie 

 

6.deň: raňajky, prehliadka historickej Rigy, pamiatky Unesco, ktorá architektúrou pripomína Viedeň, Petrohrad, či 

Barcelonu: gotický Rižský dóm – najväčší chrám v Pobaltí, chrám sv. Petra s nádhernou vyhliadkou, skupina 

historických domov Traja bratia, Švédska brána, Pamätník slobody, Múzeum okupácie Lotyšska..., odchod na 

Slovensko 

 

7.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách 
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