
 

Niekonwencjonalna majówka!
Trzy stolice i dwa morza…. 

Ryga - Valetta - Tallin

27.04.18 – 05.05.2018 r. - 9 dni
Cena: 1999 zł          

W cenie:
- przejazd autokarem na trasie Toruń- Ryga- Tallin- Toruń, 
- zwiedzanie: Ryga, Malta, Tallin, 
- bilet lotniczy na Maltę, 
- pobyt na Malcie - 4 dni,
- plażowanie nad Morzem Śródziemnym, 
- 6 noclegów w hotelach 3***: pokoje 2-3 osobowe,
- wyżywienie: 6 śniadań, 2 obiadokolacje, 
- ubezpieczenie KL i NNW, 
- przewodnik w wyznaczonych miejscach, 
- opieka pilota,

Cena nie zawiera: 
- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowanego. W cenie zawarty bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach 20 x 40 x 55,
- biletów wstępu, wycieczek fakultatywnych do Valetty i na wyspę Gozo. 
Cena wycieczki do Valetty: 15-20 euro, na Gozo: 20-30 euro w zależności od ilości osób. Ceny obejmują transport, 
przewodnika, system tour guide. Długość wycieczek 8-10 godzin.

Uwaga! 
Wyjazd na majówkę BEZ PASZPORTU! 



Plan niekonwencjonalnej wycieczki:

27.04.18. - piątek - wyjazd z Torunia godz. 20.00, nocny przejazd przez Litwę i Łotwę do Rygi.

28.04.18.  -  sobota - śniadanie we  własnym  zakresie,  zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Zobaczymy m. in.  Plac
Ratuszowy,  Dom Czarnogłowych,  katedrę,  kościół  św.  Piotra,  kościół  św.  Janów,  rosyjski  Teatr Dramatyczny i inne
ciekawe obiekty. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

29.04.18. - niedziela - śniadanie, przejazd na lotnisko o godz. 09.00. Wylot na Maltę godz. 11.35. Przylot godz. 14.20,
transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na plażowanie.



30.04.18. - poniedziałek - śniadanie, czas wolny lub wycieczka fakultatywna z przewodnikiem do stolicy Malty - Valetty.

Wycieczka fakultatywna: przejazd i całodniowe zwiedzanie starej części miasta – Valetty. Tam zobaczymy m. in. Pałac
Wielkiego Mistrza, Katedra św. Jana, Ogrody Barraka, fortyfikacje obronne, Muzeum Wojny i wiele innych zabytków.

01.05.18. - wtorek - śniadanie, czas wolny na plażowanie.



02.05.18. - środa - śniadanie, czas wolny lub wycieczka fakultatywna na drugą wyspę - Gozo.

Wycieczka fakultatywna - przejazd do portu i  rejs promem na drugą wyspę - Gozo. Całodniowy objazd autokarem z
przewodnikiem.  Zobaczymy m. in.  miejsce,  gdzie  zawaliło  się  w  ubiegłym  roku  słynne  Azzure  Window,  Świątynię
Ggantija, stare miasto w Rabacie (stolicy Gozo), cytadelę, klify i inne.

03.05.18.  -  czwartek - wczesne  śniadanie o godz.  04.30.Transfer na lotnisko i  wylot  do Rygi  06.30.  Przylot  11.10.
Przejazd do Tallina. Obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.

04.05.18.  -  piątek - śniadanie,  zwiedzanie Tallina z  przewodnikiem od godz.  09.30.  Tallin,  podobnie jak Toruń czy
Gdańsk,  jest  hanzeatyckim  miastem  wybudowanym  przez  Zakon  Krzyżacki  w  jego  bałtyckiej  formule  Kawalerów
Mieczowych. Zwiedzanie „Perły Bałtyku” czy, jak inni mawiają, „Florencji Północy”, rozpoczniemy od Starówki. Jest ona
ładnie odrestaurowana, czysta, otoczona murami obronnymi, które zaczęto wznosić w XIII wieku. W szczytowym okresie
ich długość przekraczała 2,5 km. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 70% fortyfikacji, czyli około 1800 m murów i
26 baszt obronnych o okrągłym kształcie. Zwiedzimy 6-piętrową basztę Kiek in de Kok, wewnątrz której znajduje się filia
Muzeum  Miejskiego.  Z  sąsiedniej  baszty,  zwanej  Dziewiczą  (od  mieszczącego  się  tu  w  przeszłości  więzienia  dla
„upadłych  panien”),  rozciąga  się  wspaniała  panorama  miasta.  Następnie  Góra  Katedralna,  Wieża Hermana,  Pałac
Prezydencki, czas wolny, wyjazd w godzinach wieczornych.

05.05.18. - sobota - powrót do Torunia w godzinach południowych.


