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Ryga i Inflanty
5 dniowa wycieczka po Łotwie

POGRAM RAMOWY
Dzień 1: Malbork - Kowno (460 km)
Wyjazd z Malborka w godzinach rannych. Przejazd na Litwę.
Przyjazd do KOWNA (Litwa) w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie miasta z pilotem: zabytki Starego
Miasta, Zamek, Ratusz, katedra, kościoły, dom Perkuna, panorama na Niemen.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2: Kowno - Ryga (250 km)
Śniadanie. Przejazd na Łotwę do RUNDALE , gdzie zobaczymy najwspanialszy zabytek w barokowy
na Łotwie - XVIII-wieczny pałac wybudowany jako letnia rezydencja księcia kurlandzkiego, Ernsta Johanna
Birona- faworyta carycy Anny Iwanowny z dynastii Romanowów. W pałacu zobaczymy " wspaniały świat
baroku" - wspaniałą klatkę schodową z bogatą dekoracją, XVII-wieczne obrazy włoskich i flamandzkich
mistrzó w, złotą sale, gabinet porcelanowy, biała sala, gabinet porcelanowy. Przejazd do hotelu, nocleg.
Przejazd do Rygi (Łotwa). Zwiedzanie Rygi, nazywanej bałtyckim Berlinem. W stolicy Łotwy zobaczymy:
dzielnicę Art Nouveau, Zamek Ryski, Plac Katedralny, ryską starówkę (gildie, Koci Dom, Katedrę Luterańską,
Dom Bractwa Czarnogłowych i Dom Wagi), Pomnik Wolności, a także malowniczą panoramę znad Dźwiny.
Przejazd na spacer po dawnej stolicy Księstwa Kurlandzkiego JEŁGAWIE, w trakcie którego
zobaczymy monumentalny barokowo-klasycystyczny pałac wzniesiony w latach 1738-1772 w miejscu
dawnego zamku warownego z inicjatywy księcia Kurlandii i Semigalii - Ernesta Jana Birona (1690-1772). Od
1798 roku pałac stanowił tymczasową siedzibą wygnanego z Francji króla Ludwika XVIII. W czasie wojen
napoleońskich w murach pałacu funkcjonował lazaret a obecnie znajduje się tu siedziba jednego z oddziałów
Jełgawskiego Uniwersytetu Rolniczego. Kolejnymi punktami spaceru będą m.in - barokowy kościół św. Anny i
wieża zniszczonego kościoła św. Trójcy. Przyjazd w okolice Rygi ok. 16.00. Zakwaterowanie w hotelu i
wypoczynek.
Uroczysta obiadokolacja w restauracji regionalnej z muzyką. Nocleg.
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Dzień 3: Ryga
Śniadanie, zwiedzanie RYGI: spacer wraz z przewodnikiem miejskim - Stare Miasto, Dom Bractwa
Czarnogłowych, Ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, budynek Parlamentu, zespół
średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Katedra Luterańska,
winiarnia magistratu, degustacja słynnego balsamu ryskiego.
Obiad w centrum miasta. Po obiedzie czas wolny do dyspozycji uczestników.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Ryga - Sigulda (120 km)
Śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Gauji - największego parku na terenie krajów
nadbałtyckich, słynącego z pięknej doliny rzeki Gauja, która płynie wartko głębokimi wąwozami., a jej
krajobraz tworzą malownicze jaskinie i groty. Na terenie parku odwiedzimy trzy malownicze miejsca pierwszym z nich będzie SIGULDA, gdzie zobaczymy ruiny średniowiecznej twierdzy oraz neogotycki
pałacyk nazywany Nowym Zamkiem wybudowany w latach 1878-81 przez księcia D.N. Kropotkina. Przejazd
kolejką linową nad doliną rzeki i zejście w kierunku JASKINII GUDMANA, gdzie zobaczymy największą
naturalna grotę w krajach nadbałtyckich. Dla miejscowych Łotyszy miejsce ma charakter kultowy, ponieważ
już w zamierzchłych czasach służyła jako miejsce składania ofiar pogańskim bogom.
Przejazd do położonej obok TURAIDY, gdzie zobaczymy Zamek wzniesiony w 1214 roku przez założyciela
zakonu kawalerów mieczowych i biskupa Rygi - przykład ceglanego budownictwa gotyckiego.
Obiad w regionalnej karczmie łotewskiej.
Przejazd do CESIS położonego w samym sercu Parku Narodowego Gauji, którego największą atrakcją są
ruiny zamku krzyżackiego - najwspanialszej swego czasu rezydencji wielkiego mistrza zakonu inflanckiego.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: Ryga - Jurmała - Malbork
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do oddalonej o 30 km od Rygi JURMAŁY - spacer po
najsłynniejszym kurorcie łotewskiego wybrzeża , będącego niegdyś częścią Rygi. Spacer po miasteczku, czas
wolny nad zatoką Ryską.
Wyjazd do Polski. W Suwałkach kolacja w restauracji. Po przerwie przejazd do Malborka.
Zakończenie wycieczki koło północy.

Cena: ok. 1450 zł - przy grupie 40 osobowej
Cena obejmuje
- przejazd komfortowym autokarem turystycznym
- 4 noclegi w hotelach *** ze śniadaniami w: Kownie (1), Rydze (3)
- 4 obiadokolacje, w tym jedna uroczysta
- 3 obiady
- opieka pilota na całej trasie wycieczki
- ubezpieczenie grupowe TU AXA (NNW, KL, BP)
- podatek vat, opłaty drogowe, obowiązkowa składka na TFG
Dodatkowe opłaty związane z realizacją programu - 50 euro płatne u pilota:
przewodników miejscowych, opłaty miejscowe, system słuchawkowy tour guaide
Rozszerzenie ubezpieczenia o choroby przewlekłe - 70 zł.
Dopłata do pokoju 1 osobowego - 650 zł
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