POBALTÍ 2020 s průvodkyní Olgou Žákovou
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Poznávání venkova i měst zapsaných na seznamu UNESCO, návštěvy hradů a zámků, procházky v pěkné přírodě i koupání
ve vodách jezer a na plážích Baltského moře. Takový bude letecký poznávací zájezd do Pobaltí v době vrcholícího léta.
Detailní informace o minulém i současném životě v Pobaltí vám poskytne průvodkyně Olga Žáková.
Trojice republik – Litva, Lotyšsko a Estonsko – nemá vysoké hory, hluboká údolí a tyrkysové moře, zato má malebné
vysočiny, lesy plné jezer a písečné pláže s borovými lesy a velikými kameny vymodelovanými kdysi ledovci.
Přestože jsou tyto země od května 2004 členy Evropské unie, řada lidí si je stále spojuje především se sovětskou minulostí.
Ta je sice zejména v Litvě a Lotyšsku místy stále patrná, ale okamžiků, kdy se s ní setkáte, rychle ubývá. Především centra
největších měst, tedy Vilniusu, Rigy a Tallinnu, jsou dnes novotou zářící metropole západoevropského
vzhledu.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

1. 7. - 8. 7. 2020

8

24 900

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Riga a Tallin – Praha (s přestupem) vč. let. tax
dopravu mikrobusem nebo autobusem dle velikosti skupiny
7x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
7x snídaně
5x večeře a 1 x oběd
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 50 EUR
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 500 Kč
SLEVY:
2.5 - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKA:
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, pokud ovšem omezení není takového rozsahu, aby
činilo potíže při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, a nezpůsobovalo potíže s běžnou chůzí o intenzitě,
která se dá očekávat při prohlídkách měst, zajímavých míst a při procházkách v přírodě.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
PROGRAM:
1. den: Odlet ve večerních hodinách z Prahy do Rigy. Ubytování.
2. den: Při dopolední cestě do Litvy se zastavíme nejprve u barokního paláce v Rundāle (Lotyšsko), někdejšího sídla
kuronských vévodů a na Křížovém vrchu (Litva), křesťanském poutním místě. Odpoledne návštěva geografického středu
Evropy poblíž Vilniusu. Krátká večerní procházka Vilniusem. Ubytování v oblasti Vilniusu.
3. den: Dopoledne si prohlédneme hlavní město Litvy - Vilnius: historické centrum, Gediminasův vrch, prezidentský palác
a řada architektonicky různorodých kostelů. Kolem poledne přejezd do Trakai s Ostrovním hradem z dob Litevského
velkoknížectví a památkami národa Karaimů. Další zastávkou bude archeologické naleziště Kernavé, které je zapsáno na
seznamu památek UNESCO. Na konec dne přejezd na litevské pobřeží, nocleh v oblasti města Klaipėda.
4. den: Dopoledne krátká plavba trajektem na poloostrov Kurská kosa. Prohlédneme si tamější rybářské domky
a můžeme ochutnat některé z rybích specialit. Projdeme se písečnými přesypy, díky nimž se Kurské kose přezdívá „baltská
Sahara“. Vyrazíme i na Vrch čarodějnic s desítkami dřevěných soch s výjevy z litevských mýtů a pohádek. V některé
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z jantarových galerií si můžeme prohlédnout výtvory z „baltského zlata“, jak se jantaru nacházenému v této oblasti přezdívá.
V případě příznivého počasí možnost koupání v Baltském moři. Navečer přejezd trajektem zpět na ubytování do oblasti
Klaipėdy s možností krátké návštěvy centra tohoto litevského přístavního města.
5. den: Dopoledne tranzit do Lotyšska. Návštěva někdejšího hanzovního městečka Kuldīga s řadou dřevěných domů.
Odpoledne dojedeme do slavného přímořského letoviska Jūrmala, vycházka po centru města, v případě dobrého počasí
možnost koupání. Navečer zahájíme prohlídku hlavního města Lotyšska Rigy. Její středověké centrum je zapsáno v UNESCO.
Při prohlídce uvidíme mj. gotický dům Černohlavců, trojici domů Tři bratři a secesní čtvrť. Ubytování.
6. den: Po snídani dokončíme prohlídku Rigy. Můžeme navštívit Rižský dóm, kostel sv. Petra a jeho věž s úchvatným
výhledem. Ve městě je mnoho pouličních prodavačů suvenýrů z jantaru, menších a větších tržišť, kaváren a galerií. Následně
nás čeká přesun do Estonska a jeho hlavního města Tallinnu. Půvab estonské metropole Tallinnu (UNESCO) si začneme
vychutnávat při večerní pěší prohlídce. Ve zdejších uličkách si budete připadat, jako byste se vrátili v čase o několik staletí
zpět. Projdeme se starým hanzovním městem, které je doposud z valné části obehnáno původními mohutnými hradbami.
Na hlavním náměstí uvidíme kromě radnice a měšťanských domů nejdéle fungující lékárnu v Evropě. Ubytování v Tallinnu na
2 noci.
7. den: Po snídani se vydáme opět na pobřeží Baltu. V národním parku Lahemaa se projdeme rašeliništěm a na
mořském pobřeží si prohlédneme tradiční domky se spoustou bludných balvanů v okolí. Navštívíme šlechtické sídlo
v Palmse, kde je možné si „osahat“ nábytek v interiéru nebo nakoupit místní ovocná vína. Oběd v ceně zájezdu ve stylové
venkovské krčmě (s výhradou změny na večeři na hotelu). Návrat na ubytování do Tallinnu.
8. den: Ráno dokončíme prohlídku města. Nahlédneme do nejstaršího estonského kostela Toomkirik i do pravoslavné
katedrály Alexandra Něvského. Z návrší Toompea se nám naskytne pohled na celé město s přístavem. Po cestě zpět do
centra města budeme mít čas na nákup estonských suvenýrů. V poledne přesun na letiště a v odpoledních hodinách odlet do
Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Estonska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk
Pro vstup do Estonska není vyžadováno žádné očkování.
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Litvy bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Litvy není vyžadováno žádné očkování.
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Lotyšska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk
Pro vstup do Lotyšska není vyžadováno žádné očkování.

