
 

 

Wilno 
Helsinki 

  

   
LITWA+ŁOTWA+ESTONIA+FINLANDIA  

29 kwietnia – 5 maja 2016 r. 
Cena promocyjna 

dla związkowców NSZZ „Solidarność” i ich osób towarzyszących 

550 zł od osoby 
plus opłata walutowa (200 €) wpłacana w dniu wyjazdu 

 

  Wycieczka obejmuje: 
• 5 noclegów w hotelu 
• przejazd autokarem oraz rejs promem do Helsinek 
• wyżywienie (5 śniadań plus 5 obiadokolacji) 
• zwiedzanie z przewodnikiem 
• opiekę pilota 

 

        Uwaga: Ilość miejsc ograniczona 
        Decyduje kolejność zapisów wraz z pełną wpłatą 
 

Zapisy przyjmowane są w związkowych siedzibach: 
w Bielsku-Białej (tel. 33/813 22-53, 27-51) 

w Tychach (tel. 32/217 96-98) 

7-dniowa



Wilno – Ryga – Helsinki 
LITWA+ŁOTWA+ESTONIA+FINLANDIA program wycieczki 

 
 

 
Dzień 1 Wyjazd z Bielska-Białej i Tychów około godz. 20.00 

Dzień 2 Przyjazd do Wilna ok. godz. 8. Zwiedzanie miasta, w tym kościoła św. Piotra i Pawła, przed którym 

znajduje się Plac Jana Pawła II, cmentarza na Rossie, gdzie jest pochowana matka Józefa 

Piłsudskiego oraz jego serce, kościoła św. Anny, kościoła Bernardynów i pomnik Adama 

Mickiewicza. Spacer na wileńskie Stare Miasto. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 3 Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rygi i zwiedzanie miasta. Pierwszy punktem będzie Stare 

Miasto z placem Ratuszowy oraz stojącym przy nim Domu Czarnogłowych. Na ryskie starówce 

nie brakuje odrestaurowanych kamienic, w których mieszczą się sklepiki z pamiątkami, kafejki, 

puby, ale też niewielkie galerie, czy sklepy muzyczne. Szczególnie warte zwiedzenia jest Muzeum 

Secesji. Ryga posiada też swój własny zamek. Dzisiaj mieści on muzea i jest siedzibą prezydenta 

Łotwy. Punkt widokowy na kościele św. Piotra pozwala przyjrzeć się miastu z lotu ptaka (wjazd 

płatny dodatkowo ok. 5€). 

Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

Dzień 4 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Tallina, stolicy Estonii. Zwiedzanie miasta, 

w tym starówki słynnej w świecie ze świetnie zachowanej średniowiecznej architektury. Szeregi 

pastelowych kamienic stojących wzdłuż wybrukowanych kocimi łbami uliczek pamiętają czasy 

rycerzy i kupców hanzeatyckich. Obok nich gotycki ratusz oraz domy: Wielkiej Gildii, św. Olafa, 

Bractwa Czarnogłowych, a także baszty miejskie i Brama Morska. Na wzgórzu Toompea znajduje 

się gotycka katedra Najświętszej Maryi Panny, pod wzgórzem na Starym Mieście jest wiele 

gotyckich kościołów, między innymi Św. Michała, ruiny kościoła klasztoru Brygidek, kościół 

św. Piotra i Pawła, oraz cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy. Tallińskie stare miasto zostało w 1997 

wpisane na listę światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.  

Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5 Śniadanie w hotelu, przejazd do partu i rejs promem (opcja: katamaranem – dopłata 15€) do 

Helsinek. Zwiedzanie stolicy Finlandii, w tym m.in. cerkiew św. Trójcy, katedrę luterańską i plac 

Senatu z pomnikiem cara Aleksandra II, katedrę prawosławną Zaśnięcia Bogarodzicy oraz port 

jachtowy i dworzec kolejowy, zaprojektowany w 1910 roku przez Eliela Saarinena. 

Powrót do hotelu w Tallinie na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 6 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku kraju. Po drodze możliwość zwiedzania 

łotewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego z XVIII wieku (opcja dodatkowo płatna 10€). 

 Przyjazd do hotelu w Augustowie na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 7 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Powrót do Bielsko-Biała i Tychy) w godzinach popołudniowych. 


