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    PERŁY PÓŁNOCY 
     Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa 

5 stolic – 3 przeprawy promowe 
 
 1 dzień -  godz. 10.oo - wyjazd z miejsca zbiórki  

przejazd w kier. płn. Polski 
   obiad 
   zaokrętowanie na promie (kabiny 4-osobowe) w Gdyni 
   godz. 21.3o – przeprawa promowa do Szwecji 
 2 dzień -  śniadanie na promie 
   godz. 7.3o – przypłynięcie do Karlskrony 

KARLSKRONA – (m.in. główny plac – Stortorget z pomnikiem króla  
Karola XI – założyciela miasta, kościół Fryderyka, kościół Trójcy Świętej, 
ratusz, wieża ciśnień w formie średniowiecznego zamku, drewniana zabudowa 
dzielnicy stoczniowej) 
HAGBY – kościółek z XII w.  
KALMAR – (m.in. zamek kalmarski, katedra kalmarska, tripp, trapp, trull – trzy 
zabytkowe domy zbudowane obok siebie w XVIII w.) 
Przejazd mostem olandzkim (Olandsbron) o długości 6072 m na wyspę Olandia 

   obiadokolacja i nocleg w ok. Sztokholmu 
 3 dzień  śniadanie 

SZTOKHOLM – zwiedzanie m.in.:Ratusz (Stadhaus), dzielnica Gamla Stan z Pałacem 
Królewskim , Storkyrkan – kościół św. Mikołaja (licząca ponad 700 lat katedra luterańska, 
gdzie odbywają się  wszystkie uroczystości dworskie), 
katolicka katedra św. Eryka, Muzeum okrętu Vasa (królewski galeon wydobyty 
i przekształcony w muzeum) 

   zaokrętowanie na promie 
   godz. 16.oo – przeprawa promowa do Finlandii 
   obiadokolacja i nocleg w kabinach na promie 
 4 dzień  śniadanie 
   godz. 9.15 – przypłynięcie do Helsinek 

HELSINKI – zwiedzanie: m.in. kościół Temppeliaukio, Plac Senacki  
z katedrą luterańską, katolicka katedra św. Henryka, katedra prawosławna pw. Zaśnięcia 
Bogarodzicy 
godz. 16.3o – przeprawa promowa do Estonii (miejsca lotnicze) 
godz. 18.3o – przypłynięcie do Tallinna 
obiadokolacja i nocleg 

 5 dzień  śniadanie 
TALLIN – zwiedzanie m.in. Górne Miasto (Katedra, Zamek, baszta Kiek in de Kok) Dolne 
Miasto, kamieniczki „Trzy Siostry”, kościół św.Olafa, kościół św. Piotra i Pawła – katedra 
katolicka 

   Przejazd w kier. Łotwy 
   obiadokolacja i nocleg w ok. Rygi 
 6 dzień - śniadanie 

RYGA – zwiedzanie: m.in. Starówka, Katedra, kościół św. Piotra, Kamieniczki Trzech 
Braci, katolicki kościół św. Jakuba, Baszta Prochowa, Brama Szwedzka, Dom Kotów, 
pomnik Wolności 

   przejazd w kier. Litwy 
  GÓRA KRZYŻY – litewska Golgota 

   obiadokolacja i nocleg w ok. Kowna 
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 7 dzień  śniadanie 

KOWNO - m.in. gotycko – barokowa starówka, ratusz miejski, archikatedra św. Piotra i 
Pawła, Kościół  oo. Jezuitów 
Przejazd w kier. Polski 
STUDZIENICZNA – Sanktuarium MB - m.in.Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej 
cudowna studzienka oraz Kapliczka Najświętszej Maryi Panny 

   obiadokolacja i nocleg w Warszawie 
 8 dzień  śniadanie 

WARSZAWA – kościół pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – grób Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, Katedra św. Jana – grób Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, spacer po Starym 
Mieście (m.in. Plac Krasińskich, Plac Piłsudskiego): powrót Krakowskim Przedmieściem ( 
Pałac Namiestnikowski, Pomnik Adama Mickiewicza, Kościół św. Anny). 
Wilanów –  rezydencja króla Jana III Sobieskiego i spacer po barokowym parku 
Świątynia Opatrzności Bożej 
Przejazd w kier. Płd. Polski 
ok. godz. 21.3o – powrót na miejsce zbiórki 

 
 
CENA: 2.790 zł,- obejmuje: 

- przejazd autokarem lub (klimatyzacja, DVD, WC, napoje za zł) 
- przeprawa promowa  z Gdyni do Szwecji (kabiny 4-osobowe) 
- przeprawa promowa z Sztokholmu do Helsinek (nocleg w kabinach) 
- prom z Helsinek do Tallinna 
-      5 noclegów w hotelach (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami) i 2 noclegi na promach w    kabinach 
- 7 śniadań ( w tym 2 śniadania na promach) 
- 7 obiadokolacji  (bez napojów) 

 -      opiekę pilota 
- ubezpieczenie NW i KL  

 
Należy zabrać ze sobą kwotę 60,- EUR na opłaty wstępów do zwiedzanych obiektów, miejscowych 
przewodników i system audio – guide. 

-      
- * za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów 

wymienionych       w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji 
grupie 

- ** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
- *** z przyczyn niezależnych od organizatora, BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu 
- **** kwota 60,-  euro jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu 
 
         Serdecznie zapraszamy ! 
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