CIEŃ ORŁA i POGONI
na Wileńszczyźnie, Laudzie, Inflantach Polskich i Szwedzkich, Kurlandii i Żmudzi
czyli wyprawa na Litwę, Łotwę i Estonię.
1. Dzień - 18 sierpnia (piątek) – zbiórka prawdopodobnie przy ul. Berdychowo koło
Politechniki o godz. 6:00 i wyjazd do - stolicy Litwy w XX-leciu międzywojennym KOWNA leżącego u zbiegu Wilii i Niemna. Spacer po kowieńskiej Starówce. Obiadokolacja i
nocleg w hotelu Magnus. http://www.magnushotel.lt/
2. Dzień - 19 sierpnia (sobota) - po śniadaniu wyjazd na LAUDĘ z KIEJDANAMI leżącymi w samym sercu Litwy nad rzeką Niewiażą, miejscowości o bardzo bogatej
historii związanej z rodem Radziwiłłów.
Następnie zwiedzanie rezydencji rodziny Bironów, barokowego pałacu Rundāle, projektu Francesco Bartolomeo Rastrellego - położonego w Pilsrundāle koło Bauski
w SEMIGALII na Łotwie.
Spacer nad morzem w Zatoce Ryskiej, dla zainteresowanych - przy sprzyjającej
pogodzie i czasie - kąpiel morska, a następnie przyjazd do Europejskiej Stolicy Kultury
2011, stolicy Estonii - TALLINNA. Zwiedzanie dzielnicy Pirita, z portem, który został
wybudowany w związku z letnią olimpiadą w 1980 roku i ruinami klasztoru św.
Brygidy. Obiadokolacja i 2 noclegi w hotelu
Ecoland. http://ecoland.hotelintallinn.com/pl/
3. Dzień - 20 sierpnia (niedziela) - po śniadaniu zwiedzanie Florencji Północy Tallinna: parku Kadriorg (Dolina Katarzyny) z pałacem Piotra Wielkiego, Górnego
Miasta z siedzibą parlamentu estońskiego, soboru prawosławnego św. Aleksandra,
katedry Marii Panny z unikalną kolekcją herbów rodowych. Punkty widokowe na
miasto. Dolne Miasto. Krótka i Długa Noga, siedziba Gildii, Dom Czarnogłowych.
Historia internowania oraz ucieczki ORP "Orzeł". Wieczorem spotkanie z Rodakami,
koncert zespołu. Obiadokolacja i nocleg.
4. Dzień - 21 sierpnia (poniedziałek) - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu,
wieża telewizyjna i wodospad http://www.stena.ee/blog/vodopad-yagala-foto-ivideo. Ok. 12.00 wyjazd na INFLANTY do stolicy Łotwy RYGI, Europejskiej Stolicy
Kultury 2014. Zamek, Zaułek Polski z kościołem MB Bolesnej, Dom Czarnogłowych,
Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia, panorama miasta. Obiadokolacja. 2 noclegi w hotelu
Dodo. http://dodo-hotel-riga.hotel-ds.com/pl/
5. Dzień - 22 sierpnia (wtorek) - po śniadaniu wycieczka objazdowa. W
programie: SIGULDA (Dolina Raju) ok. 50 km na Północny - Wschód od Rygi, na
skraju łotewskiego Parku Narodowego Gauja w tzw. "Szwajcarii Łotewskiej", nad
wąwozem rzeki Gauja. W pobliżu ruin średniowiecznej warowni - Nowy Zamek.
Obecie ośrodek turystyczny i miejsce uprawiania sportów zimowych. TURAIDA w
dolinie rzeki Gauja z murowanym zamkiem z czerwonej cegły, zbudowanym w 1214

przez Alberta – założyciela Rygi i jej biskupa. Od czasów Stefana Batorego stanowiła
starostwo niegrodowe, należące do powiatu piltyńskiego. CESIS (pol. Kieś) w r. 1598
jako stolica województwa wendeńskiego, włączone w skład Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, miasteczko położone w Liwonii. Słynie ze średniowiecznych ruin zamku.
Powrót do Rygi na obiadokolację.
6. Dzień - 23 sierpnia (środa) - po śniadaniu wyjazd z Łotwy przez łotewskie
SALASPILS czyli KIRCHOLM (gdzie została stoczona zwycięska bitwa ze Szwedami 27
września 1605 roku) oraz stolicę KURLANDII - MITAWĘ (JELGAWA) na Litwę
przez Górę Krzyży pod Szawlami do WILNA. Obiadokolacja i 4 noclegi w hotelu
Panorama. http://panoramahotel.lt/sample-page?lang=pl
7. i 8. Dzień - 24 i 25 sierpnia (czwartek i piątek) - po śniadaniu zwiedzanie
wileńskiej starówki: początek przy Ostrej Bramie, świątynia Unicka, cela Konrada,
Cerkiew Św. Ducha, plac Ratuszowy, kościółek Św. Trójcy z obrazem Kazimirowskiego
,,Jezu, ufam Tobie”, muzeum bursztynu, Uniwersytet Wileński, plac Katedralny,
muzeum Mickiewicza, barokowy kościół świętych Piotra i Pawła, cmentarz na
Antokolu i Rossie. Wieża Telewizyjna. Obiadokolacje.
9. Dzień - 26 sierpnia (sobota) - po śniadaniu wycieczka wokół Wilna m. innymi
do TROK, KIERNOWA, MEJSZAGOŁY, DUKSZT PIJARSKICH. Ognisko i degustacja
potraw kresowych, powrót do Wilna.
10. Dzień - 27 sierpnia (niedziela) - po śniadaniu powrót do kraju.

UWAGA: kolejność zwiedzania może ulec zmianie
Cena = 1700 zł. obejmuje: 9 noclegów w hotelach 3*, 9 śniadań, 9
obiadokolacji, śpiewnik, autokar, ubezpieczenie
Osoby, które leczą się na tzw. choroby przewlekłe muszą się „ doubezpieczyć „!
Dodatkowo należy przygotować ok. 60 - 70 ? euro na wstępy i przewodników (brak
aktualnie wszystkich danych).

