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Odborná exkurzia

Pobaltie a Helsinky

10 - denný zájazd
10.9. piatok - 19.9.2010 nedeľa

Rámcový program :
1.deň: skoro ráno odchod z Bratislavy, cesta Považím (možnosť pristúpenia) až po Žilinu – ďalej na Český Těšín
(po trase je možnosť pristúpenia českých účastníkov, čo prídu rýchlikom od Prahy...). Cesta cez Poľsko
k litovským hraniciam. Tranzitný nocľah.
2.deň: Litva: KAUNAS, druhé najväčšie mesto Litvy, prechádzka uličkami starého mesta po Leisvés aléja,
návšteva vodného hradu TRAKAI ( Troky), tatarský národ Karaimov, situovaný uprostred jazera. Hlavné mesto
Litvy - VILNIUS (UNESCO) – hlavné mesto a naša podvečerná prehliadka univerzitného mesta s poľskou
minulosťou, baroková architektúra
3.deň: presun Litvou cez mesto ŠIAULIAI, litovská Mekka Krížový vrch s tisícami krížov, smer Lotyšsko a jeho
hlavné mesto RIGA (UNESCO). Prístav, secesné dedinky, Rižský dóm, stredoveké centrum s najstaršími
kamennými domami v zemi. Prímorské letovisko JÜRMALA, nedotknutá príroda, dlhé piesočné pláže, chránené
dunami a borovicové lesy.
4.deň: NP GAUJA (údolie rieky) – ľahká turistika, dolné scenérie, mestečko SIGULDA a vstupná brána do
národného parku, Turaidská rezervácia a legendy, typické lotyšské mestečko CESIS, kedysi člen hanzy a sídlo
livonského rádu mečových rytierov, najstarší pivovar v zemi. Nocľah v univerzitnom, už estónskom meste
TARTU.
5.deň: Pozdĺž brehov Čudského jazera (hranica s Ruskom) sa presunieme na breh Fínskeho zálivu. Potulky
prírodnou perlou Estónska NP LAHEMAA – najväčší národný park, nachádza sa v severnej časti krajiny.
Na predmestí Tallinu - Pirita uvidíme Katarínsky zámok - KADRIORG, s prekrásnym parkom, romantický
zámoček PALMSE. Nocľah v hlavnom meste Lotyšska TALLINN.
6. deň: TALLINN (UNESCO) a jeho pamiatky v hornom a dolnom meste, hradby, opevnenie a strážne vežičky,
Radnica, Veľká morská brána, Múzeum umenia, prezidentský palác so záhradou, Botanická záhrada, staré
mesto Vanalinn s hradom Toompea.
7.deň: Fínsko, HELSINKY - Töölönlahti, nábrežný park, malý Esplanade-park, ktorý končí na helsinskom
trhovisku, historické centrum postavené v empirickom štýle, dóm, architektonické srdce Helsínk, námestie
Senaatintori, pevnosť Suomenlinna, mestská časť Tapiola je vzorom moderného plánovania mestskej
výstavby, park Kaivopuisto, kostol Temppeliaukio s excelentnou akustikou, večerným trajektom späť do
estónskeho Tallinu, ubytovanie v okolí Tallinu.
8.deň: Presun cez Rigu späť na pobrežie Baltu do letoviska PALANGA
9. deň: KURSKÁ KOSA (UNESCO) – jedinečný prírodný úkaz Baltu – pieskové duny, borovicové lesy letoviská,
večer návrat trajektom na pevninu, odchod smerom Poľsko: tranzitné ubytovanie.
10. deň: Cesta Poľsko. Návrat domov trasou z prvého dňa. Príchod do BA v neskorších večerných hodinách.
A ešte navyše .........plánujeme pridať tradičný bonus v podobe novej
krajinách.......

záhradnej tvorby v navštívených

Ostatné informácie :
Cena pre členov SZKT : 686 € , pre nečlenov SZKT : 706 €
V cene je zahrnuté : doprava luxbusom (Mercedes, Scania), 9 x nocľah v dvojposteľových izbách
s príslušenstvom (prevažne v centrách miest), 9 x raňajky, 3 x večera, sprievodca, trajekty Kurská kosa, Helsinky
V cene nie zahrnuté : vstupy a poistenie : ponúkame UNION : 14 euro na osobu/zájazd
Mena : je nutná výmena peňazí do každého štátu :
Estónsko - estónska koruna : 100 EEK - 6,39 €
Litva – litovský litas : 100 LTL - 28, 96 €
Lotyšsko – lotyšský lats – 100 LVL – 141,08
Fínsko - Eur
vo väčších obchodoch a reštauráciách je možné platiť kartou a taktiež vyberať hotovosť z bankomatov
Podrobnejšie informácie : budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi alebo aktuálne na uvedených
kontaktoch kancelárie Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

