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Sylwester w Rydze Dzień 1 (30.12) Wylot samolotem linii Air Baltic do Rygi. Zbiórka na 2 godziny przed
wylotem na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - nowy terminal, hala odlotów, stanowiskonumer 270. Po
przylocie do Rygi transfer do hotelu i zakwaterowanie. Wieczór pozostaje wolny na odpoczynek po podróży.
Dzień 2 (31.12) Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Rygi. Zwiedzimy wpisaną na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO starówkę z Basztą Prochową i Bramą Szwedzką, zamkiem (siedziba prezydenta kraju),
a także charakterystycznym zespołem średniowiecznych kamieniczek Trzej Bracia. Udamy się również na
spacer ulicami Alberta i Elżbiety, które słyną z architektury secesyjnej, zobaczymy także Małą i Wielką Gildię
kupiecką, kościół luterański św. Piotra oraz dom Bractwa Czarnogłowych. Po południu czas wolny na
samodzielne zwiedzanie oraz przygotowania do Sylwestra. W wieczór sylwestrowy proponujemy Państwu
zapoznanie się z rozrywkową stroną Rygi uznawanej za jedno z najmodniejszych i najważniejszych punktów
na imprezowej mapie Europy. Dla chętnych (za dodatkową opłatą) kolacja sylwestrowa w jednej z restauracji
w centrum miasta. Dzień 3 (1.01) Śniadanie w hotelu. Przedpołudnie pozostanie wolne na odpoczynek po
zabawie sylwestrowej. Po południu dla chętnych wycieczka do browaru Bralis połączona z degustacją
miejscowego piwa oraz kolacją (dodatkowo płatna ok 28 od osoby). Dzień 4 (2.01) Po śniadaniu wycieczka
do Siguldy i Turaidy, położonych ok. 50 km od Rygi na skraju malowniczego Parku Narodowego Gauja.
Zobaczymy ruiny średniowiecznego zamku w Siguldzie, a także nowy zamek, wzniesiony w XIX w. W
pobliskiej Turaidzie obejrzymy murowany zamek z czerwonej cegły, którego historia sięga XIII w. Udamy się
też do jaskini Gutmanis, największej jaskini w krajach bałtyckich, położonej w dolinie rzeki Gauja. Po
południu powrót do Rygi. Dzień 4 (3.01) Śniadanie w hotelu, a następnie wykwaterowanie i transfer na
lotnisko. Przelot do Warszawy. UWAGA! Ze względu na okres świąteczny program może ulec zmianie. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych. Cena obejmuje: przelot do/z Rygi samolotem linii Baltic Air,
zakwaterowanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hotelowe), śniadania kontynentalne, transfery hotel - lotnisko hotel, program turystyczny j. w., opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (CP, NNW, KL i bagaż). Cena
podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników lokalnych,
przejazdów komunikacją miejską, kolacji sylwestrowej, wycieczek fakultatywnych oraz innych wydatków
osobistych. Orientacyjny koszt biletów wstępów, opłat za przewodników i przejazdów komunikacją miejską:
ok. 50 Eur 30.12.2013 do 03.01.2014 cena 2120 zł Szczegóły w linku Opis oferty - kliknij !
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