BALTSKE DRŽAVE
LITVA, LATVIJA, ESTONIJA
ČAS POTOVANJA: 6 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: DUNAJ – RIGA – TURAIDA - TARTU
Zbor potnikov ponoči na dogovorjenem mestu in vožnja na letališče v Dunaj. Sledi jutranji
polet za Rigo. Pristanek okoli poldneva, potem pa se odpravimo proti nacionalnemu parku
Gaujas ter postanek v mestu Siguldi, kjer bomo obiskali razvaline gradu tevtonskih vitezov
in škofovskega gradu Turaida. Prestop meje z Estonijo in prihod v kulturno središče ter
duhovni center Estonije – mesto Tartu. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: TARTU – TALLIN
Zajtrk v hotelu. Nato bo sledil informativni ogled mesta Tartu, ki se ponaša z znano
univerzo, dominantno mestno hišo, estonskim nacionalnim muzejem ter ostanki gotske
cerkve Svetega Janeza. Kratek skok do estonske prestolnice. Nastanitev v hotelu nato pa
ogled srednjeveškega mesteca: zgornjega, na grič Toompea in kasnejšega spodnjega z
mestno hišo in maskoto Starim Tomažem, pravoslavno katedralo Aleksandra Nevskega,
staro farmacijo itd. Večerja in nočitev.

3. dan: TALLIN - RIGA
Po zajtrku bo nekaj prostega časa za individualne oglede ali nakupe, V popoldanskem času
prispemo v Rigo. Sledil bo krožni ogled latvijske prestolnice in njenih znamenitosti. Ogledali
si bomo staro mestno jedro s katedralo, srednjeveške hiše »trije bratje«, »sovjetsko
popravljeno« cerkev Sv. Petra, Spomenik Svobode, parlament in tržnico. Večerja in nočitev.

4. dan: RIGA – GRIČ KRIŽEV – KURSKA KOSA - KLAIPEDA
Zajtrk. Zjutraj se odpravimo na pot proti jugu in v naslednjo državo na poti - Litvo. Na poti
proti Kaunasu se bomo ustavili pri znamenitem Griču Križev (Kryžiu Kalnis). Od sredine
19.stoletja naprej je bilo tu središče romanja in kljub temu, da so ruske oblasti vedno znova
podirale križe, so se preko noči pojavljali novi. Opoldanski prihod v pristanišče, kjer se
vkrcamo na trajekt, ki nas preko lagune pripelje do Kurske kose, največje naravne
znamenitosti Litve. Med dvema vodama je v narava naredila peščeno koso ki je dolga skoraj
100 km. V Smiltynu obiščemo pomorski muzej, nadaljujemo do Joudkrante, in griča
čarovnic, z lesenimi skulpturami nenavadnih mitoloških bitij. Dan zaključimo v letovišču
Nida, nastanitev v hotelu v mestu Klaipeda. Sprehod po mestu, večerja in nočitev.

5. dan: KLAIPEDA - KAUNAS – TRAKAI – VILNA
Zajtrk. Zjutraj se zapeljemo najprej do Kaunasa, ki si ga panoramski ogledamo. Sledila bo
vožnja do srednjeveške prestolnice Litve, mesteca Trakai, ki leži na od Vilniusa 30 km
oddaljenem otočku sredi jezera in se ponaša s starimi lesenimi hišami in zanimivim
srednjeveškim gradom. V popoldanskem času prispemo do Vilne ter panoramski ogled.
Ogledali si bomo klasično staro mesto s katedralskim trgom in katedralo, mestno hišo,
gotsko cerkev svete Ane, univerzo, parlament, hišo pesnika Mickiewicza, bernardinski
samostan in stolnico. Nato se bomo odpeljali še na grič Gediminas, od koder je najlepši
razgled na mesto.. Večerja in nočitev.

6. dan: VILNA – DUNAJ - LJUBLJANA
Zajtrk. Po zajtrku prosto do odhoda na letališče od koder bo proti Dunaju. Prevoz v
Ljubljano.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA VKLJUČUJE:
 letalski prevoz in letališke takse na relaciji Dunaj – Riga – Vilna/Riga – Dunaj,
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 avtobusni prevoz Ljubljana- Dunaj – Ljubljana,
 vse cestnine in parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve: 5 x nočitev v hotelih dobre turistične kvalitete z zajtrkom
(Panorama Vlina, Albert Riga, Park Inn Tallinn, Ibis Kaunas ali podobno – hoteli še niso
rezervirani),
 5 x turistične večerje v restavraciji,
 slovensko vodstvo,
 vstopnine na poti: Trakai, Turaida, katedrali v Rigi in Tallinnu, Kurska kosa,
 organizacijo in izpeljavo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS,
 KGB muzej.

CONDOR TRAVEL
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