Circuit POLONIA- Tarile
BALTICE 8 zile Avion
Riga, Latvia

Descriere Circuit POLONIA- Tarile BALTICE 8 zile Avion, Riga, Latvia
Ziua 1. BUCURESTI -VARSOVIA
Prezentare la ora 13.00 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Varsovia. Dupa o
scurta asteptare, preluare de la aeroportul din Varsovia de catre ghidul sosit cu autocarul si grupul din Romania.
Incepem vizita Varsoviei, renascuta aproape miraculos dupa cel de al 2-lea Razboi Mondial (care a distrus aprox.85%
din oras), mandrindu-se azi cu zona sa istorica, declarata monument UNESCO, unde vom admira: Palatul Regal cu
aspectul sau de sec. XVII, Coloana Sigmund a regelui care a facut din Varsovia capitala celui mai mare regat al Europei
medievale, Catedrala Sf. Ioan, reconstruita in stilul gotic al sec. XIV, Piata Centrala cu monumentul Sirenei- simbolul
orasului, Barbacanul- o structura fotificata care odinioara avea rol de aparare a portii principale de intrare. Cazare la
Varsovia.
Ziua 2. VARSOVIA -KAUNAS -RIGA (cca. 655 km)
Mic dejun. Traversand Lituania, cea mai mare dintre cele 3 Tari Baltice, oprim in Orasul Vechi din Kaunas azi al 2-lea
mare oras al tarii, fosta capitala in perioada interbelica si vom admira una din cele mai vechi biserici din oras, Bis.
Adormirii Maicii Domnului, construita din caramida in sec.al XV-lea in stil gotic, Casa Perkunas (sec.XV), care poarta
numele Zeului Tunetului din mitologia balticilor, vechea Primarie (sec.XVI) supranumita “lebada alba” datorita stucturii
sale albe renascentise cu turnul inalt de 53 m (cel mai inalt din Orasul Vechi), Catedrala Sf. Petru si Pavel, din sec.XVII,
Piata Primariei inconjurata de fostele case de sec.XVII ale negustorilor, azi restaurante, cafenele si magazine de
suveniruri. Urmeaza Riga, capitala Letoniei: Casa Capetelor Negre (sec.XIV)- renascentista, odinioara sediul breslei
negustorilor germani burlaci, Bis. Sf. Petru (sec.XIII) imbina stilurile arhitectonice romanic, gotic si baroc, Monumentul
Libertatii, ridicat in memoria soldatilor care au luptat in Razboiul de Independenta din 1918, Turnul Pulberariei (sec.XV)
care gazduieste Muzeul de Razboi, Casa cu Pisici, Marea si Mica Bresla, Palatul Parlamentului, construit in sec. XIX in
stil renascentist, Biserica Sf. Iacob cel Mare (sec.XIII)- monument UNESCO, ansamblul “Trei Frati”- cele mai vechi cladiri
de locuinte din Riga, Castelul (sec.XIV) azi sediul Presedentiei, Domul- catedrala orasului construita in sec. XIII de catre
intemeietorul orasului Albert din Bremen. Timp liber pentru a ne bucura de atmosfera acestui oras, ori shopping pe
stradutele intortocheate si pitoresti pline magazine de suveniruri. Cazare la Riga.
Ziua 3. RIGA -TALLINN (cca. 295 km)
Micul dejun. Pornim spre Tallinn, capitala Estoniei, pentru un tur pietonal: Castelul Toompea construit in sec.XII si
reconstruit in sec.XVII in stil baroc (azi gazduieste Parlamentul), Biserica Ortodoxa Rusa Alexandr Nevsky construita in
sec. al XIX-lea in perioada de dominatie tarista, ce reflecta inconfundabilul stil ortodox rusesc, Bis. Dome a Maicii
Domnului (sec XIV)- cel mai vechi monument religios din toata Estonia, Zidurile Orasului cu Turnurile si Portile sale
(sec. XIII-XIV), care sunt printre cele mai bine conservate ziduri medievale din Europa, Poarta Daneza- locul unde
conform legendei a luat fiinta drapelul danez, strada Picior Scurt care dateaza din vremea vikingilor, Bis. Niguliste
construita in sec. al XIII-lea, cunoscuta pentru acustica sa, care azi gazduieste un muzeu de arta, Vechea Primarie (sec.
XIII, stil gotic). In apropiere se afla cea mai veche Farmacie din Tallinn care functioneaza fara intrerupere din sec. al XVlea, si Biserica Sf. Duh de sec. XIV cu un mic Turn al carui ceas de sec.XVII a fost pentru multe secole singura sursa de
masurare a timpului din oras. Timp liber in cel mai animat loc din Tallinn, Piata Primariei, unde ne putem bucura de
forfota febrila si coloritul vesel din jur, de magazinele de suveniruri sau de un moment de relaxare la una dintre terase,
cu atat mai mult cu cat aici se afla cele mai selecte restaurante din oras. Cazare la Tallinn.
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Ziua 4. TALLINN -HELSINKI -TALLINN
Mic dejun. Timp liber in Tallinn sau excursie optionala de o zi (79 € ferryboat dus-intors si autcar local inclus) in
Helsinki, capitala Finladei. Dupa traversarea M. Baltice (cca.2 ore) vom face un tur panoramic cu autocarul, “punctand”
cele mai importante monumente ale orasului Helsinki: Parcul si Monumentul Sibelius, dedicat unuia dintre cei mai mari
compozitori ai Finlandei, Templul Circular (sau Biserica Roca) construita intr-o stanca de granit, ce se remarca printr-o
acustica excelenta, Stadionul Olimpic, Opera Nationala Finlandeza, Muzeul National al Finlandei, Gara Centralaconstruita in sec. al XIX din granit rosu, Muzeul de Arta Ateneum, cu cele mai valoroase colectii de pictura si sculptura
ale artistilor finlandezi, Teatrul National, construit in sec.al XIX in stil romantic-national. Turul panoramic se incheie in
Piata Senatului dominata de Catedrala Luterana, contruita in sec. al XIX-lea in stil neoclasic si inconjurata de Primarie,
Cladirea Senatului si a Universitatii, iar in centrul pietei troneaza statuia maiestoasa a Tarului Alexandru II. Timp liber in
Helsinki pentru vizite individuale, plimbari si shopping. In jurul orelor 18.00 ne imbarcam pe ferryboat pentru a traversa
M.Baltica inapoi spre Tallin pentru cazare.
Ziua 5. TALLINN -RUNDALE -VILNIUS (cca. 595 km)
Mic dejun. Parasim Estonia si revenim in Letonia, unde vom vizita unul dintre cele mai frumoase palate baroce din
aceasta tara, Palatul Rundale, constuit in sec. XVIII, care impresioneaza prin arhitectura si bogatia de stucaturi si
picturi murale. Vom traversa apoi Lituania pana la Vilnius, unde parcurgem un tur de oras: Piata Catedralei, dominata
de statuia Ducelui Gediminas- intemeietorul orasului, de principala Catedrala Romano-Catolica (sec.XIII), care a servit
ca loc de incoronare a Ducilor de Lituania, si de Dealul Cetatii unde odinioara se inalta maiestosul Castel din care s-a
pastrat pana astazi doar Turnul Gediminas, spre pitoreasca straduta Pilies. Vom admira Universitatea (fondata in sec.
al XVI-lea), Biserica Sf. Ioan (Biserica Universitatii)- care in perioada ateismului a fost transformata in Muzeu de Stiinta,
Casa Semnatarilor- unde in 16 februarie 1918 s-a semnat Declaratia de Independenta a Lituaniei. Timp liber pentru a
ne bucura de atmosfera inancatoare a orasului apoi cazare la Vilnius.

Ziua 6. VILNIUS -GDANSK (cca. 545 km)
Mic dejun. Completam “lista” de atractii din Vilnius cu vizita Bisericii Sf. Pentru si Pavel (sec. XVII), capodopera a stilului
baroc lituanian cu interiorul sau opulent avand peste 2.000 de stucaturi, apoi ne indreptam spre Poarta Zorilor
(sec.XVI) singura dintre cele 9 porti medievale ale orasului care a supravietuit istoriei, Bis. Ortodoxa Rusa a Sf. Duh in
stilul baroc impropriu bisericilor ortodoxe dar si prin prezenta celor 3 martiri rusi Sf.Ioan, Sf.Eustachie si Sf.Anton.
Biserica Sf. Kazimir- inchinata patronului spiritual al Lituaniei, Piata Primariei, odinioara principalul centru comerical si
administrativ al orasului, inconjurata de fostele case ale negustorilor evrei din perioada medievala, si dominata de
Vechea Primariei (sec.XV), cu arhitectura neoclasica ce dateaza de la ultima reconstructie din sec. al XVIII-lea. Traseul
continua prin Polonia, prin rezervatii naturale si zone bogate in lacuri, spre Gdansk, cel mai important oras-port al
Poloniei la M. Baltica. Descoperim orasul intr-o plimbare prin centrul istoric pe eleganta strada Długa- “Calea Regala”
cu cladiri si monumente ce etaleaza cu precadere stilurile gotic, flamand si renascentist: Poarta de Aur (sec.XVII),
vechea Primarie- una dintre cele mai frumoase din Polonia, Curtea lui Arthur (sec.XVI) singura cladire istorica ce a
supravietuit razboiului, Fantana lui Neptun cu o frumoasa legenda, Poarta Verde (sec.XVI) contruita ca resedinta
oficiala pentru monarhii polonezi, gazduind Muzeul National Gdansk si biroul lui Lech Walesa- liderul “Solidaritatii” de la
1980, Macaraua construita in sec. al XV-lea, cea mai veche din Europa, Strada Mariacka cea mai pitoreasca din oras si
Bis. Sf. Maria (sec. XIII) cea mai mare biserica gotica de caramida din lume. Cazare la Gdansk.
Ziua 7. GDANSK -MALBORK -TORUN -VARSOVIA (cca. 425 km)
Mic dejun. Lasam in urma briza Marii Baltice si pornim spre centrul Poloniei, nu inainte de a vizita doua dintre dovezile
trecerii cavalerilor teutoni prin Prusia: Castelul Malbork si orasul Torun. Ne vom bucura de o frumoasa imagine a celui
mai mare castel din lume, din punct de vedere al suprafetei. Construit in sec XV, castelul a folosit de-a lungul timpului
drept resedinta pentru regii poloni si s-a facut remarcat prin faptul ca este una din cele mai mari constructii de
caramida din Europa. Continuam cu vizita orasului Torun, parte a patrimoniului mondial UNESCO, datorita obiectivelor
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din centrul istoric, printre care regasim: Fortareata Cavelerilor Teutoni, Vechea Primarie dar si Muzeul Copernicus. Ne
continuam traseul pentru cazare la Varsovia.
Ziua 8. VARSOVIA -BUCURESTI
Micul dejun. Transfer catre aeroportul din Varsovia, pentru zborul spre Bucuresti.
Programele de Polonia au fost efectuate de 7 ori in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2018: Varsovia –
H. Sangate Hotel Airport 3*, Vilnius – H. Karolina 3*, Riga – H. Kolonna 3*, Tallinn – H. Tahetorni 3*
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