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Commons CC0 udzielam bezterminowo i bez ograniczeń prawa do swobodnego wykorzystywania
poniższego materiału, również w celach komercyjnych.
Materiał może stanowić podstawę do pracy nad programami turystycznymi. W poniższej propozycji
położyłem równomierny nacisk na dwie rzeczy: poznanie miasta z lokalnym przewodnikiem oraz czas
wolny do samodzielnego wykorzystania (przy czym wskazuję jednocześnie kilka ciekawych pomysłów).
Zapraszam do kontaktu w celu realizacji tego programu - można go dowolnie zmienić w zależności od
zainteresowań grupy turystycznej, czasu jaki grupa ma do dyspozycji oraz zasobności portfela turystów
(program opracowano 05.02.2017)

Bałtyckie stolice: Ryga, Tallin i Helsinki są pod każdym względem różnorodne. W Rydze dominuje
secesja w kilku stylach, w Tallinie kultywuje się pamięć o średniowiecznym mieście kupieckim, zaś w
Helsinkach - dobre wspomnienie po okresie rządów rosyjskich imperatorów XIX wieku. Nasza propozycja
to kilkudniowa wspaniała podróż w czasie oraz możliwość poznania lokalnych kultur, tradycji i smaków.

Dzień 1
W godzinach wczesnorannych wyjazd z Polski w
kierunku Tallina. Po drodze przerwy co ok. 3-4
godziny.
Przyjazd do Tallina w godzinach wieczornych,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i czas
wolny dla uczestników.

Dzień 2 Tallin
Śniadanie w hotelu, spotkanie z lokalnym
przewodnikiem i zwiedzanie Tallina:
pałac Kadriorg wybudowany przez cara Piotra I dla
swojej drugiej żony Katarzyny I i uznawany za najlepszy
przykład późnego baroku w Estonii. Pałac otoczony jest
parkiem, a najbliższe sąsiedztwo pałacu to prestiżowy rejon
stolicy,
tallińska starówka - górne i dolne miasto z
soborem Aleksandra Newskiego, budynkiem parlamentu

Estonii, katedrą luterańską NMP, tarasy widokowe,
średniowieczne mury i baszty obronne,
średniowieczne ulice handlowego Tallina, ratusz miejski z
1404 roku, apteka z 1422 roku, budynki gildii kupieckich,
dom Bractwa Czarnogłowych, kościół św. Olafa, Brama
Portowa oraz baszta Gruba Małgorzata.
Czas wolny dla uczestników:
1) możliwość degustacji piwa w słynnej piwiarni
Beerhouse na starówce (ceny od 4 EUR),
2) możliwość wejścia na wieżę ratusza (3 EUR),
3) możliwość obejrzenia małych wystaw wyrobów z
marcepana (bezpłatnie) i zakup marcepanowych figur,
4) możliwość posiłku w jednej z wielu knajpek,
5) możliwość indywidualnego zwiedzania muzeów w
Tallinie (pilot przygotuje propozycje atrakcyjnych miejsc i
wystaw).

Dalsze zwiedzanie Tallina: do wyboru dzielnica
Pirita i wjazd na wieżę TV lub skansen
architektury drewnianej Rocca al Mare
zlokalizowany nad brzegiem morza.
Przejazd do hotelu - obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 Helsinki
Poranny przejazd do terminala promowego i rejs
promem Viking do Helsinek (na pokładzie bogate
śniadanie w formie bufetu). Rejs trwa 2 godz. 40
minut, w końcowej fazie rejsu znakomity widok
na twierdzę Suomenlinna.

Dzień 4 Tartu i browar Valmiermuiza
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Wyjazd z
Tallina w kierunku uniwersyteckiego miasta
Tartu. Po przyjeździe zwiedzanie Tartu z pilotem.

Przybycie do Helsinek, wymustrowanie i
zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem:
kościół w skale w dzielnicy Töölö (doskonała
akustyka oraz oryginalna architektura kościoła), wstęp od
2017 płatny: 3 EUR osoba,
pomnik Sibeliusa (fińskiego kompozytora),

stadion olimpijski i pomnik Paavo Nurmiego
(fińskiego lekkoatlety, biegacza długodystansowego, 9krotnego mistrza olimpijskiego),

przejazd najsłynniejszą arterią Helsinek - ulicą
Mannerheima (Mannerheimintie z budynkami:
parlamentu, opery narodowej, teatru szwedzkiego,
muzeum sztuki nowoczesnej Kiasma i pomnikiem
marszałka Mannerheima),
zabytki centrum Helsinek: sobór Uspieński
(Wniebowzięcia), Plac Senacki wraz z zabudową z I poł. XIX
wieku, w tym katedra luterańska, uniwersytet, pomnik cara
Aleksandra II, kościół rzymskokatolicki, helsińska secesja,
przejazd wzdłuż promenady.

Tartu (dawniejszy Dorpat) jest najstarszym miastem w państwach
bałtyckich (ma ponad 1000 lat) i jest stolicą estońskich żaków.
Muzeum Uniwersytetu w Tartu pozwala poznać historię nauki i
uniwersyteckiego wykształcenia od XVII wieku po nasze dni.
Dokumentuje również życie uniwersyteckie tego wspaniałego
ośrodka nauki.

Przejazd do Łotwy i zwiedzanie browaru
Valmiermuiza (wraz z degustacją piwa).

Czas wolny dla uczestników:
1) wizyta na Placu Targowym oraz degustacja lokalnych
potraw (od 6 EUR),
2) odwiedzenie flagowego domu handlowego fińskiej
sieci Stockmann,
3) wizyta w muzeum miejskim w Helsinkach (wejście
bezpłatne).

Po czasie wolnym rejs tramwajem wodnym do
twierdzy Suomenlinna (z pilotem) i spacer po
twierdzy (bilet kosztuje 5 EUR).

Powrót do portu, zaokrętowanie na promie i rejs
powrotny do Tallina (na promie kolacja bufetowa
z nielimitowanym dostępem do piwa i wina).
Nocleg w hotelu w Tallinie.

W wiekach średnich dobre piwo warzone było w niewielkich
browarach. Po raz pierwszy majątek Valmiermuiza był
odnotowany na kartach historii w 1624 roku (informacja o
wyprodukowaniu 130 dębowych beczek piwa). W 1764 roku
rozpoczęto tu budowę zameczku myśliwskiego w stylu
barokowym.
Majątek znajduje się blisko drogi z Europy
Zachodniej do Petersburga, dlatego gościli tu król Polski Zygmunt
August, król szwedzki Karol XII oraz imperatorowa Katarzyna II.
Czas nie oszczędził pięknego zameczku (do dziś zachowała się
tylko wieża), jednak obecni mieszkańcy majątku podjęli decyzję o
odnowieniu tradycji piwowarskiej. Kilka lat trwał wybór
odpowiedniej receptury piwa, w wielu krajach Europy
poszukiwano najlepszych gatunków chmielu i słodu rok trwało
próbne warzenie piwa, podczas którego poprawiano proces
produkcji. I dopiero w marcu 2009 roku piwo jasne Valmiermuiza
zostało przedstawione publiczności, a po roku rozpoczęto
produkcję piwa ciemnego. Obecnie browar Valmiermuza
produkuje jedno z najlepszych piw Europy.

Przejazd do hotelu w Rydze na obiadokolację i
nocleg.

Dzień 5 Ryga
Śniadanie w hotelu, spotkanie z lokalnym
przewodnikiem i zwiedzanie miasta.

Wieczorem wyjazd autokarem do centrum LIDO:
obiadokolacja, degustacja piwa produkowanego
na miejscu oraz zabawa przy muzyce na żywo.

Spacer po dzielnicy secesji - ryska secesja to piękne
budowle o płynnych liniach, finezyjnie dekorowane
motywami baśniowymi, mitologicznymi i abstrakcyjnymi,
zwiedzanie ryskiej starówki - obok budowli gotyckich
znajdziemy również dziesiątki przykładów zabudowy XIX i
XX wieku, choćby w stylu secesji czy funkcjonalizmu.
Zabytki: Brama Szwedzka, Baszta Piaskowa, katedra
katolicka św. Jakuba, zespół budowli Trzej Bracia, katedra
protestancka, gildie kupieckie, Konventa Seta, Plac
Ratuszowy i odbudowane dom Bractwa Czarnogłowych i
ratusz, pomnik Wolności, gmach opery, most miłości,
zamek ryski.

Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 6 Rundale
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, przejazd w
kierunku pałacu w Rundale i zwiedzanie z
pilotem (trasa krótka + park).

Czas wolny dla uczestników:
1) możliwość wjazdu na wieżę kościoła św. Piotra w Rydze
(9 EUR),
2) historia i degustacja ryskich balsamów (grupy min. 10
osób, cena od 10 EUR/os),
3) wizyta w Muzeum Okupacji (wejście za dobrowolną
opłatą).

Przejazd do Jurmały i zwiedzanie znakomitego
nadbałtyckiego kurortu (wizyta w skansenie
rybackim), spacer po plaży.

Pałac w Rundale jest perełką na ziemiach łotewskich, popularnie
zwany "łotewskim Wersalem" zadziwia pięknem oraz dbałością o
detale architektoniczne. Pałac zaprojektowany został przez
Bartolomea Rastrellego (jego najsłynniejsze budowle to Pałac
Zimowy w Petersburgu, Pałac w Puszkinie - Carskie Sioło, cerkiew
św. Andrzeja w Kijowie) w 1730 roku i zbudowany został w stylu
barokowo-rokokowym.

Przejazd w kierunku Polski. Po drodze obiad w
Poniewieżu (kuchnia litewska).
Dalsza podróż w kierunku Polski. Planowany
powrót do miejsca wyjazdu - godziny nocne.

Niewielki skansen położony w sosnowym lesie z dala od
turystycznych szlaków Jurmały prezentuje XIX-wieczne
chaty rybackie, zabudowania gospodarskie oraz kutry z
tego regionu. Wprawny obserwator zauważy, jak ciężka
była praca rybaka oraz jakie trudne życie prowadził, by
móc utrzymać siebie i rodzinę.

Przejazd do hotelu, czas wolny na odpoczynek.

Touroperatorów zachęcam do nawiązania
kontaktu ze mną i do współpracy. Więcej
informacji na stronach: pilot wycieczek oraz
pilotaż wycieczek

