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1 DZIEŃ  Warszawa –Birże - Bauska 
Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu, wyjazd autokaru o godz. 05:00 w kierunku granicy Polsko – 

Litewskiej. Przyjazd do Birże – miasta położonego w północnej Litwie, przy granicy z Łotwą. Od 

najdawniejszych czasów miasteczko słynie jako kraina piwa. Zwiedzimy: Zamek w Birżach, dawną 

rezydencję Radziwiłłów. Po zwiedzaniu części muzealnej zespół folklorystyczny zaprosi nas na degustację 
piwa z tradycyjnymi przekąskami. Usłyszymy opowieści o zwyczajach związanych z warzeniem piwa. 

Dalej spacer do najstarszego sztucznie utworzonego jeziora na Litwie, które powstało w XVI w. Wejdziemy 

na pieszy most (525 m), skąd otwiera się piękny widok. Po zakończeniu zwiedzania przejazd na nocleg w 

okolicy miejscowości Bauska. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 
 

2 DZIEŃ  Ryga - Talin 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na zwiedzanie 

Stolicy Łotwy - Rygi, gdzie  zobaczymy  m.in: Stare Miasto, 

Dom Bractwa   Czarnogłowych, zespół średniowiecznych 

kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka 

Gildia, Katedra Domska, kościół Św. Jakuba, budynek 

parlamentu, Pomnik Wolności. Przejazd na nocleg w okolice 

Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja.  
 

3 DZIEŃ  Tallin 

Śniadanie. Przejazd na całodzienne zwiedzanie Talina – stolicy Estonii, które zaczniemy od Górnego 

Miasta: wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół 

luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in.: Wysoki 

Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową 

akcję ORP Orzeł). Następnie Dolne Miasto – średniowieczne ulice: Długa i Krótka Noga, Ratusz 

Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, 

kościół św. Olafa. Powrót do hotelu na nocleg, obiadokolacja.  
 

4 DZIEŃ  Helsinki 

Wczesny przejazd na prom. Śniadanie na promie w formie bufetu. O godz. 09:30 przepłynięcie do 
Helsinek. Zwiedzanie stolicy, m.in.: Plac Senacki, Pałac Rządowy, budynek Parlamentu, Katedra 
Luterańska, sobór Uspieński, kościół Temppeliaukkio wykuty w skale, „sanktuarium ciszy” 
charakteryzujący się nietypową architekturą i dający wspaniałe poczucie spokoju. W godzinach 
popołudniowych rejs powrotny do Tallina. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 

5 DZIEŃ  Tallin – Rundale - Bauska 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Rundale, w której znajduje się 

wspaniały pałac barokowy porównywany do Wersalu. Spacer z pilotem po francuskim ogrodzie. Przejazd 

na nocleg w okolicy miejscowości Bausk. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.  
 

6 DZIEŃ  Bauska - Szawle 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze zatrzymamy się w 

miejscowości Szawle na Żmudzi, gdzie zwiedzimy Górę Krzyży. Tradycja stawiania krzyży zrodziła się po 

powstaniu listopadowym. Dziś, pomimo prób zniszczenia sanktuarium w czasach radzieckich, na górze 

znajduje się ok. 60 000 krzyży. Czas wolny na samodzielny spacer po Górze Krzyży. Powrót na miejsce 

zbiórki w godzinach późno nocnych. Zakończenie pielgrzymki.  
 

          CENA: 1800 PLN/os   (kalkulacja dla grupy 45 os + 1) 
CENA ZAWIERA: 

 przejazd autokarem (AC, WC) 

 zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2,3-os. z łazienkami 

 wyżywienie: 5 x śniadanie i 5 x obiadokolacja  
 opiekę duchową Kapłana, msze święte  

 opieka Pilota - Przewodnika B.P. TOP TRAVEL podczas całej wycieczki  

 ubezpieczenie KL – 10 000 EURO/os, NNW – 15 000 PLN/os 

CENA NIE ZAWIERA: 
 biletów wstępu, opłat drogowych i innych - łącznie 100 EURO/os. płatne obowiązkowo u pilota    

                                                                     Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie 
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