SENASIS TALINAS IR BALTASIS ŠIAURĖS MIESTAS –
HELSINKIS
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją, Estiją – iki Talino. Vidurdienį
atvykstame į Taliną. Apžvalginė ekskursija po Taliną autobusu: Kadriorgo parkas ir rūmai, kuriuos
18 a. pastatė Rusijos caro Petro I pavedimu. Pravažiuojame Piritą. Pirita labiausiai išgarsėjo po
1980 m. Maskvos olimpinių žaidynių, kai čia buvo įkurtas olimpinis buriavimo centras. Pasivaikštote
jachtų prieplaukoje ir vykstate į Šv. Brigitos vienuolyną*. Apžiūrite 15 a. vienuolyno didybę
menančias gotikines bažnyčios sienas, išlikusius vienuolyno pastatų pamatus, rūsių fragmentus.
Toliau keliaujate į Talino senamiestį, kuriame turėsite ekskursiją pėsčiomis. Apžiūrėsite Tompėjos
pilį, Šv. Marijos katedrą, Lossi aikštę su įspūdingu soboru – Aleksandro Nevskio katedra, miesto
Rotušę (ekskursija po Rotušę*), domininkonų vienuolyną. Laisvas laikas jaukiame Talino
senamiestyje. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į uostą ir laivu plaukiame į Suomiją. Artėdami prie
Helsinkio, grožitės akmenuotų salelių – šcherų vaizdais. Vykstate į viduramžišką Porvo miestą.
Šiame mieste šiandien puikiai dera viduramžiškas palikimas su dinamiška dabartimi. Pamatysite
spalvingas siauras gatveles, žemus medinius namus, aikštes. Čia gausybė mažų parduotuvėlių,
kavinių…
Apie pietus grįžtame į Helsinkį. Plaukiate į Suomenlinos salą. Einate (1.5 km) apžiūrėti salos
įžymybes: Rusijos pirklių medinių namų kvartalą, Suomenlinos bažnyčią, 17 a. tvirtovės įtvirtinimus,
salos simbolį – Karalių vartus. Grįžtate į Helsinkį. Ekskursija po “Baltąjį Šiaurės miestą”: Senato
aikštė, Katedra, Rotušė, Universiteto centriniai rūmai, prieplauka su spalvingu žuvų turgumi,
Tempelaukio bažnyčia.
Vėlai vakare laivu plaukiate į Taliną. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Laisvas laikas Talino senamiestyje. Galima aplankyti žymiausią šių
laikų jūrų muziejų. Šis jūrų muziejus kol kas pasaulyje neturi analogų, Povandeninės gamtos
grožybių ar gyvų eksponatų ten nepamatysite. Pamatysite tai, kas įdomiausia įspūdingiausia, kas
susiję su laivybos praeitimi ir dabartimi. Net jeigu nesate dideli technikos mėgėjai, šis muziejus savo
eksponatais stulbina visus.
O gal sugalvosite, būdami Taline, įgyti nežemiškų galių – tada jums naujas muziejus – Energetikos
mokslo centras. Čia ir galėsite pasijusti pasaulio kūrėjais, išbandyti pusantro šimto interaktyvių
eksponatų.
Po pietų paliekame Taliną. Kelionė į Lietuvą.

KELIONĖS KAINA (kai grupė 30 žm.) – 162 €/asm. (Be autobuso perkėlimo į Helsinkį – 152 €/asm.)
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas visoje kelionėje;
*Keltų bilietai Talinas -Helsinkis -Talinas;
*2 nakvynės su pusryčiais Taline;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Talinas. Ekskursija Rotušėje. Bilietas 5 -2 Eur. Gidas grupei – 40 €;
*Talinas Jūrų muziejus Lennunsadam 16 -14 €. Iki 18 m. 7 -8 €;
*Laivo bilietas į Suomenlinos salą – 5 €;

Pastaba.Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama, paruošiama pagal užsakovo
poreikius ir galimybes. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 864219000 – Jovita, Virginija

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

