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Program:

1. deň  – odchod autobusom zo Slovenska  v  skorých ran-
ných hodinách, tranzit cez Poľsko a  večer ubytovanie 
v hoteli.

2. deň – raňajky,  presun do Litvy,  prehliadka Vilniusu 
- hlavného mesta Litvy, nazývaného tiež „mestom baroka“. 
Mesto je plné prepletených uličiek a centrum starého mes-
ta je zapísané do zoznamu UNESCO, nachádza sa tu mno-
ho pamiatok ako napr. Gediminasova veža, ktorá sa spája 
s legendou o železnom vlkovi, Kostol sv. Anny a kláštor ber-
nardínov, Katedrálne námestie s Katedrálou sv. Stanislava a 
zvonicou z 13. storočia, ktorá prežila mnoho storočí a je tak 
nemým svedkom dejín mesta, Múzeum genocídy a ďalšie. 
Vo večerných hodinách ubytovanie a nocľah.

3. deň – raňajky, odchod do Šiauliai – mesta presláveného 
neďalekou Horou krížov. Prvé kríže na tomto pahorku vztý-
čili na pamiatku obetí poľského novembrového povstania 
z roku 1831, ktoré tam pochovali. V súčasnosti sa tam na-
chádzajú tisíce krížov, ktoré boli počas Sovietskeho zväzu 

niekoľkokrát zlikvidované, lebo ruskej vláde sa nepáčilo, že 
z kopca sa stalo pútne miesto. Domáci obyvatelia však kríže 
vystavali opäť. Pokračovanie do Estónska, návšteva hlavné-
ho mesta Estónska Tallinnu - stredoveké hradby a  histo-
rické centrum je jednou z najzachovalejších stredovekých 
mestských štvrtí na svete, obľúbená Pasáž svätej Kataríny, 
Chrám svätého Alexandra Nevského, Kostol svätého Olafa, 
individuálne voľno, ubytovanie a nocľah.  

4.  deň –  raňajky, plavba z Tallinnu do Helsínk, malebnej 
metropoly Fínska rozkladajúcej sa okrem pevniny aj na 
315-tich ostrovoch. Prehliadka historického centra mesta: 
Helsinská katedrála žiariaca doďaleka svojou bielou far-
bou, hala Finlandia, ktorá je majstrovským dielom Alvara 
Alta,  Uspenská katedrála – chrám ortodoxných Rusov ži-
júcich vo Fínsku, Old Market Hall - trhovisko a iné, indivi-
duálne voľno. V podvečerných hodinách plavba z Helsínk 
naspäť do Tallinnu, ubytovanie a nocľah.

5. deň – raňajky, odchod do Rigy, najväčšieho pobaltského 

mesta a hlavného mesta Lotyšska, založeného už v 2. storo-
čí, ktorého výhodnú polohu využívali už Vikingovia a po-
stupne sa stal významným centrom obchodu. Prehliadka 
najznámejších pamiatok mesta - Kostol sv. Petra, mestská 
radnica, symbol Rigy - Dom čiernych hláv, ktorý nesie svoj 
názov podľa obchodníkov, ktorí boli známi nosením typic-
kých čiernych klobúkov, Dóm  – najväčší kostol v  Pobaltí 
s  mohutným historickým organom, Katedrála sv. Jakuba. 
Neskoro večer odchod autobusom na Slovensko.

6. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Pobaltie a Helsinki
6 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Termíny 
6 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

01.07. - 06.07. 555 545

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, obojsmerný trajekt do Helsínk, sprievodca CK, prehliadky podľa 
programu bez vstupov. Povinné príplatky: palivový príplatok 5 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 
50 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 220 EUR, 1-lôžková izba 160 EUR/4 noci. Nástupné 
miesta: BA – 15 EUR, NR, TT - 12 EUR, PN, NM, TN, PB, DUB, ZA, CA, Třinec bez príplatkov.

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/finsko/helsinky/pobaltie-a-helsinki

