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3 ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΣΙΝΚΙ 

8-ήμερο πολιτιστικό ταξίδι στις τρεις χώρες της Βαλτικής: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και το 
Ελσίνκι  -  πρωτεύουσα  της  Φινλανδίας.  Το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  μέρη: 
Λιθουανία:  Σιαουλιάι,  Βίλνιους,  Trakai.  Λετονία:  Sigulda,  Ρίγα,  Rundale.  Εσθονία:  Ταλίν. 
Φινλανδία: Ελσίνκι.

1η ημέρα Άφιξη στο Βίλνιους 
Άφιξη στο Βίλνιους. Συνάντηση με τον ααρχηγό του οργανωμένου ταξιδιού από το 
Ernesto Travel και μεταφορά με πούλμαν στο ξενοδοχείο στο Βίλνιους. Άφιξη και 
check-in στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο Βίλνιους.

2η μέρα Βίλνιους - Trakai - Βίλνιους 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Βίλνιους-  μια  περιήγηση  με  τα  πόδια  μέσα  στην  υπέροχη  παλιά  πόλη,  με 

πολυάριθμες εκκλησίες, στενά δρομάκια και μικρά σπίτια. Λόγω της μοναδικότητάς 
της, η Παλιά Πόλη είναι  Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια 
επίσκεψη στο καθεδρικό ναό στο κέντρο της πόλης, στην εκκλησία της Αγίας Άννας 
-  χτισμένη  σε  γοτθικό  στυλ,  στην  Πύλη  της  Αυγής  με  το  παρεκκλήσι  και  την 
ζωγραφική της Παναγίας,  στο πανεπιστήμιο, και στην πλατεία της αγοράς .

12.30 Αναχώρηση για το Trakai. 
13.30 Γεύμα σε εστιατόριο στο Trakai.
15.00 Επίσκεψη  στα  αξιοθέατα  στο  Trakai:  στην  πρώην  πρωτεύουσα  του  Μεγάλου 

Δουκάτου της Λιθουανίας με όμορφο περιβάλλον δίπλα στη λίμνη και το νησιώτικο 
κόκκινο κάστρο στη λίμνη Galve. Το μουσείο στο Κάστρο της Trakai προσφέρει μια 
έκθεση της ιστορία της Λιθουανίας. Βρίσκεται 27 χιλιόμετρα  από το Βίλνιους. Είναι 
μια μικρή  και πολύ ήσυχη πόλη.

20.00 Επιστροφή στο Βίλνιους. Δείπνο στο ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο. Το τελευταίο 
βράδυ στο Βίλνιους.

3η ημέρα Βίλνιους - Siauliai - Rundale - Ρίγα
7.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
8.00 Αναχώρηση για τη Ρίγα μέσω Siauliai. Επίσκεψη στο λόφο των Σταυρών - που είναι 

στην  λίστα  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της  UNESCO.  100.000-200.000  σταυροί 
βρίσκονται σε αυτό το βουνό. Το 1993 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ επισκέφθηκε τον 
λόφο των Σταυρών δηλώνοντας  μια θέση για την ελπίδα, την ειρήνη, την αγάπη και 
την θυσία. 

13.00 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
15.00 Επίσκεψη στα αξιοθέατα στην Rundale: που είναι διάσημη για το υπέροχο μπαρόκ 

παλάτι της, το οποίο χτίστηκε το 1736-1767 ως θερινή κατοικία του Δούκα Ernst 
Johann του Courland. Αναχώρηση για Ρίγα. 

20.00 Άφιξη στη Ρίγα. Check-in στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση στην Ρίγα.
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4η ημέρα Ρίγα 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Αξιοθέατα  της  Ρίγα  -  της  πρωτεύουσας  της  Λετονίας.  Η Ρίγα  είναι  μία  από τις 

μεγαλύτερες  πόλεις  στις  χώρες  της  Βαλτικής  και  βρίσκεται  στις  εκβολές  του 
Daugava.   Κάποτε ανήκε στην Χανσεατική  Λίγκα.  Η Ρίγα είναι  γνωστή για την 
γοτθικλη αρχιτεκτονική της, και το  Art Nouveau. Ξενάγηση στην παλιά πόλη, στο 
πανεπιστήμιο, στην όπερα και στον καθεδρικό ναό. 

13.00 Γεύμα σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. 
15.00 Δεύτερο μέρος - αξιοθέατα: Jurmala, Art Nouveau. Το Jūrmala βρίσκεται 25 χλμ απο 

την Ρίγα και αποτελεί ένα θέρετρο που εκτείνεται για 32 χιλιόμετρα (20 μίλια), Είναι 
τοποθετειμένη μεταξύ τοω κόλπο της Ρίγα και τον ποταμό Lielupe. 

20.00 Δείπνο στο ξενοδοχείο και το τελευταίο βράδυ στη Ρίγα.

5η ημέρα Ρίγα - Sigulda - Ταλίν 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
9.00 Αναχώρηση για Sigulda. 
10.30 Άφιξη στο Sigulda και περιήγηση στην πόλη. Το Sigulda βρίσκεται στην καρδιά του 

Εθνικού Πάρκου Gauja, όπου μπορείτε να θαυμάσετε τα ερείπια των μεσαιωνικών 
κάστρων. Ξενάγηση στο Κάστρο Turaida. 

12.30 Γεύμα σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. 
14.30 Αναχώρηση για Ταλίν. 
20.00 Άφιξη στο Ταλίν, το check-in στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση στο Ταλίν.

6η ημέρα Ταλίν
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.00 Αξιοθέατα στο Ταλίν: Το Ταλίν είναι η λεγόμενη πόλη μουσείο, που έχει διατηρήσει 

τα χαρακτηριστικά του 15ου αιώνα. Επίσκεψη στα αξιοθέατα περιλαμβάνει τα πιο 
γοητευτικά σημεία της πόλης, το Dome Hill, τον Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, και 
την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 

13.00 Γεύμα σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.
14.30 Επίσκεψη σε ένα από τα μουσεία του Ταλίν.
20.00 Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο Ταλίν.

7η ημέρα Ταλίν - Ελσίνκι - Ταλίν
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Αναχώρηση με πλοίο για το Ελσίνκι. 
10.00 Αξιοθέατα  στο  Ελσίνκι  -  τα  κύρια  σημεία  ενδιαφέροντος:  η  Ρωσική  Ορθόδοξη 

Μητρόπολη, Εκκλησία Temppeliaukio, το μνημείο Sibelius, η Πλατεία Γερουσίας, ο 
καθεδρικός ναός του Ελσίνκι. 

17.30 Επιστροφή στο Ταλίν. 
20.00 Δείπνο σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο που ονομάζεται Olde Hansa στο Ταλίν.

8η ημέρα Αναχώρηση από το Ταλίν και από την Εσθονία 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ταλίν. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση από το Ταλίν και την Εσθονία.


