Čarovná Litva - Lotyšsko- Estónsko
Litva (litovsky, Lietuva alebo Lietuvos Respublika) je najjužnejšia a najväčšia z troch
pobaltských krajín. Hraničí s Lotyšskom (dĺžka hraníc 453 km) na severe, s Bieloruskom
(502 km) na juhovýchode, s Poľskom (91 km) a s ruskou Kaliningradskou oblasťou (227 km)
na juhozápade. Krajina má 90,66 km piesočného pobrežia. Litva bola prvý štátom, ktorý
sa odtrhol od Sovietského zväzu, stalo sa to 10. marca 1990 vyhlásením nezávislosti.
Od roku 2004 je členskou krajinou NATO a Európskej únie. Hlavným mestom krajiny
je Vilnius.
Lotyšsko - lotyšsky Latvija, dlhý tvar Lotyšská republika, je štát vo východnej Európe,
prostredná z troch pobaltských krajín. Na juhu hraničí s Litvou, na juhovýchode s
Bieloruskom, na východe s Ruskom a na severe s Estónskom. Na západe krajinu obmýva na
vyše 500 km Baltské more. Hlavné mesto Lotyšska je Riga.
Estónsko, dlhý tvar Estónska republika, je štát v severovýchodnej Európe,
najsevernejšia z pobaltských krajín. Od Fínska ho na severe oddeľuje zhruba 80 km široký
Fínsky záliv. Na západe sa nachádza Baltské more. Hlavné mesto Estónska je Tallinn.

Termín zájazdu: 06. – 12.05.2019
Predbežná cena 480 €/os.
(7- dňový pobytovo – poznávací autokarový zájazd)
V cene je zahrnuté :

Doprava klimatizovaným autobusom, sprievodkyňa,
6x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera,

V cene nie je zahrnuté : vstupné

Program zájazdu:
1.deň - 06.05.2019
odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách smer Poľsko, ubytovanie v hoteli.
2.deň – 07.05.2019
Po raňajkách budeme pokračovať smer Litva. Väčšina najnavštevovanejších

pamiatok sa nachádzajú v starej časti hlavného mesta, ktoré je zapísané na Zozname
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Srdce starého Vilniusu je pokladnicou
architektonických diel. Gediminas námestie – toto malebné námestia sa nachádza v srdci
hlavného mesta. Ústredným bodom námestia je katedrála – majstrovské dielo klasického štýlu.
Týči sa tu rad kostolov ako napríklad kostol svätej Anny – postavený v gotickom štýle, taktiež
kostol svätého Petra a Pavla a kostol st. Casimieras, ktorý je miestom posledného odpočinku
jedného z najviac uctievaných vojvodov Litvy. Gediminas veža, na ktorú sa oplatí vystúpiť,
pretože sa pred Vami rozostúpi nádhera hlavného mesta. Stojí to za námahu.

Návrat na ubytovanie a večeru v hoteli.
3.deň – 08.05.2019
Po raňajkách odchod do Tallinnu - metropoly Estónska, ktoré je perlou
stredovekej architektúry. Historické jadro je obohnané vysokými hradbami,
v ktorých sa zachovalo 26 obranných veží. Na kopci Toompea nad mestom sa
nachádza hrad odkiaľ má Tallinn krásny výhľad na historické centrum a na
prístav. Možno tiež navštíviť park Kadriorg so zámockou rezidenciou cára Petra I.
Veľkého alebo skanzen dedinskej architektúry z celého Estónska Rocca al Mare.
Po prehliadke ubytovanie a večera na hoteli.
4.deň – 09.05.2019
Raňajky, pokračovanie prehliadky mesta Tallin, ubytovanie, večera.
5.deň – 10.05.2019
Po raňajkách budeme pokračovať prehliadkou hlavného mesta Lotyšska Rigy. Historické centrum je v zozname UNESCO. Takmer miliónové mesto oslávilo
v r. 2011 810 rokov od svojho založenia a jeho historické jadro sa pýši radom
rekonštruovaných pamiatok. Dóm je najväčším chrámom v Pobaltí. Bývalý hrad
livonských rytierov je dnes sídlom prezidenta. Veža chrámu sv. Petra ponúka
nádherný výhľad na celé mesto. Najvýznamnejšími pamiatkami mesta sú Rižský
dóm s jedinečným organom, Rižský hrad s múzeom lotyšskej histórie, múzeum
zahraničného umenia, kostol sv. Petra, kostol sv. Jána, Prašná veža zo 14. st., Dom u
čiernych hláv a mnohé iné. Po prehliadke návrat na ubytovanie, večera.
6.deň – 11.05.2019
Raňajky- odchod z Lotyšska na ubytovanie v hoteli v Poľsku.

7.deň – 12.05.2019
Po raňajkách návrat do Bratislavy, príchod domov vo večerných hodinách.

.

