
                           

             9 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD – BEZ NOČNEJ JAZDY TAM 

KAUNAS – TRAKAI – VILNIUS – TARTU – LAHEMAA – TALLINN – RIGA – ŠIAULIAI – KLAIPÉDA – 

KURSKÁ KOSA 

                     

 

 

PROGRAM: 

 

1. deň – v ranných hodinách odchod zo Slovenska, smer Poľsko. Ubytovanie v neskorších 

večerných hodinách v hoteli v Poľsku.  

2. deň – raňajky, Kaunas - prehliadka bývalého hlavného mesta známeho stredovekou 

architektúrou a zvonovými koncertmi. K najznámejším pamiatkam patrí Katedrála sv. Petra a Pavla, 

pozostatky hradu, synagóga, radnica,  mešita, palác Massalského a Kostol sv. Archanjela Michaela.  

Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli v blízkosti mesta Kaunas.  

3. deň – raňajky, transfer k Národno-historickému kultúrnemu parku Trakai, kde navštívime 

unikátny ostrovný hrad Trakai, ktorého história siaha až do 13. st. Po prehliadke presun a prehliadka 

hlavného mesta Litvy – Vilniusu. Mesto je plné prepletených uličiek a centrum starého mesta je 

zapísané do zoznamu UNESCO. Litovci nazývajú Vilnius „mestom baroka“, pretože sa tu nachádza 

množstvo stavieb z tohto obdobia, napr. zvyšky Horného hradu, Stará zbrojnica, Gediminasovo 

námestie a veža a ďalšie. V podvečer transfer do Lotyšska, ubytovanie v hoteli v blízkosti Rigy.  

4. deň – raňajky, presun, v popoludňajších hodinách príchod do druhého najväčšieho mesta 

Estónska - transfer do Estónska- Tartu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Kostol sv. Jána, 

Mestská radnica, zvyšky katedrály z 13. st., botanická záhrada, hlavná nákupná trieda  a okolie 

radničného námestia. Večer ubytovanie v hoteli v blízkosti Tartu.  

5. deň – raňajky, transfer do národného parku Lahemaa, kde môžete zažiť neopakovateľnú 

atmosféru na brehu Baltského mora, uprostred jazier, mokradí a lesov ďalekého severu. Zastávka  

v nádhernom mestečku na pobreží  Käsmu. Transfer do estónskeho hlavného mesta Tallinnu 

(UNESCO), prehliadka mesta. Nocľah v hoteli.  

6. deň – raňajky, transfer a prehliadka lotyšského hlavného a najväčšieho mesta Riga. Historické 

centrum je v zozname UNESCO. Najvýznamnejšími pamiatkami mesta sú Rižský dóm  

s jedinečným organom, Rižský hrad s múzeom lotyšskej histórie, múzeum zahraničného umenia, 

Kostol sv. Petra,  Kostol sv. Jána, Prašná veža zo 14. st., Dom u čiernych hláv a mnohé iné.  

Večer ubytovanie v hoteli v blízkosti Rigy.  
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7. deň – raňajky, presun späť do Litvy, zastávka na Hore krížov, neďaleko mesta Šiauliai. Prvé 

kríže na tomto pahorku vztýčili na pamiatku obetí  poľského novembrového povstania z roku 1831, 

ktoré tam pochovali. Pokračovanie v ceste do mesta Klaipéda. Prehliadka tretieho najväčšieho 

mesta Litvy, známeho dlhoročnou tradíciou spracovávania jantáru. Ubytovanie, nocľah. 

8. deň – raňajky, plavba na piesočný polostrov Kurská kosa, ktorý sa tiahne od  Kaliningradského 

polostrova ku Klaipéde a oddeľuje Kurský záliv od Baltského mora. Kosa je chráneným prírodným 

územím na zozname UNESCO. Možnosť okúpať sa v mori a prechádzať sa po plážach s bielym 

pieskom. V podvečer tranzit cez Poľsko na Slovensko.  

9. deň – príchod na Slovensko dopoludnia.  

 

                

              

KATALÓGOVÁ CENA: 490 € 

CENA S AKTUÁLNOU ZĽAVOU: 426,30 € 

Môže sa meniť, aktuálnu cenu preveríme.  
 
V cene je zahrnuté: 

doprava luxusným autokarom, 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky 

podľa programu bez vstupov.  

 

V cene nie je zahrnuté: 

Povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc).  

Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo 

poistenie PLUS 3,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 50 EUR/os. (platba na mieste v 

miestnej mene). .  

Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 195 EUR/7 nocí, miestenka 8 EUR, príplatok za dvojsedadlo 

135 EUR. Nástupné miesta: BA – 11 EUR, NR, TT – 9 EUR, PN, NM, TN, PB, DUB, ZA, CA, 

Třinec bez príplatkov.  

 

 

 

 

Program partnerskej CK Turancar 

Predajca: A-TOURS, Mariánske námestie 15 /1. poschodie/, Žilina 

Tel.: 041 500 20 34, 0904 426 865 , atours@nextra.sk 

 

 


