
 
 

 

VIA BALTICA  

KARLSKRONA · HAGBY · KALMAR · WYSPA OLANDIA · 
SZTOKHOLM · TALLINN · RYGA · JURMALA · KOWNO 

 
PROGRAM RAMOWY 6 DNI  

 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w Dąbrowie Górniczej i przejazd do Gdyni. Zaokrętowanie na promie do Karlskrony, przydział kabin. 
Obiadokolacja. Około 10-godzinny rejs z możliwością zakupów i korzystania z atrakcji promowych – m.in. sklepów, barów, 
restauracji, otwartego pokładu) 
 
DZIEŃ 2 
Przyjście promu do Szwecji. Śniadanie na promie. Spacer po Karlskronie - mieście wpisanym na Listę UNESCO. Zobaczymy: 
rynek z kościołami Fryderyka i Trójcy Świętej, ratuszem, dawną wieżą ciśnień, a także pomnikiem założyciela miasta Karola XI. 
Zobaczymy dzielnicę stoczniową Bjorkholmen z zachowaną drewnianą zabudową z XVIII i XIX wieku. Przejazd wschodnim 
wybrzeżem Szwecji do Hagby. Krótki postój przy XII-wiecznym kościele rotundowym. Przejazd do Kalmaru. Krótki spacer po 
Starym Mieście: zamek, katedra. Przejazd najdłuższym w Szwecji mostem podartym na 156 filarach, prowadzącym na wyspę 
Olandia. Krótki pobyt na Stora Alvaret, stepie z roślinnością przypominającą przyrodę Laponii. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolice Sztokholmu. 
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, po którym przejazd do Sztokholmu. Spacer po Starym Mieście położonym na wyspach. Jest to jedna z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych starówek w Europie. Zwiedzimy Katedrę św. Mikołaja - najstarszy budynek na starówce,  
Zamek Królewski, ratusz i Filharmonię, gdzie wręczane są nagrody Nobla. Zwiedzimy Muzeum Galeonu Vasa, poświęcone 
jedynemu na świecie XVII-wiecznemu żaglowcowi. Zaokrętowanie na promie. Rejs w kierunku Tallinna. Obiadokolacja i nocleg 
na promie.  
 



 
 

 

DZIEŃ 4 
Śniadanie na promie, po którym zwiedzanie Tallinna. Zobaczymy dolne i górne Stare Miasto – wzgórze Toompea, parlament, 
cerkiew Aleksandra Newskiego, gotycką katedrę NMP, średniowieczne obwarowania miejskie z basztami: „Długi Herman”, 
„Gruba Małgorzata”, rynek Starego Miasta, ratusz, renesansowy Dom Bractwa Czarnogłowych, wielka gildia kupiecka. Czas 
wolny. W miarę możliwości czasowych: miłośnikom przyrody proponujemy spacer po wczesnoklasycystycznym zespole 
pałacowo-parkowym, dawnej rezydencji Piotra I Wielkiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Rygi.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta. Zobaczymy: kościół św. Piotra z XIII w., Plac Katedralny, katedrę Ryską pw. NMP, 
katedrę katolicką, ratusz, Dom Wagi i Dom Bractwa Czarnogłowych, kamienice Wielkiej i Małej Gildii, zespół średniowiecznych 
kamieniczek – „Trzej Bracia”, mury obronne z Bramą Szwedzką i Basztą Prochową, zamek Kawalerów Mieczowych – siedziba 
prezydenta oraz Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Obcej. Zobaczymy też pomnik Wolności – statuę reprezentującą 
niepodległość państwa. Odwiedzimy dzielnicę kamienic w stylu secesyjnym, wpisaną na Listę UNESCO. Przejazd do Jurmali. 
Czas wolny w kurorcie. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kowna.  
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Zwiedzanie Kowna: plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami, ratusz zwany „Białym Łabędziem”, 
bazylikę archikatedralną śś. Piotra i Pawła, Dom Perkuna z fasadą wykonaną z 16 rodzajów cegieł, farę Witoldową, pozostałości 
zamku. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.  
 
TERMIN: 13 - 18.06.2022 
CENA: 2220 ZŁ + 80 EUR ( 2 X ZAKWATEROWANIE W KABINACH DWUOSOBOWYCH ) 
 1960 ZŁ + 80 EUR ( 2 X ZAKWATEROWANIE W KABINACH CZTEROOSOBOWYCH ) 
 
ZAPEWNIAMY: 
•  przejazd komfortowym autokarem 
•  3 noclegi w hotelach  *** pokoje 2--os. z łazienkami, 2 noclegi na promie w kajutach 2-os lub 4 osobowych 
•  5 śniadań, 5 obiadokolacji  
•  opiekę i informację turystyczną pilota, 
•  ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW o15 000 zł oraz do 10 000 zł w RP 
• bilety wstępu i inne wydatki programowe  
• opłatę TFG i TFP 

 
UWAGI: 
•  program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
•  dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 
 
 
 
 
 


