To nejlepší z Tallinu + ESTONSKÝ VENKOV + NÁRODNÍ PARK LAHEMAA (letecky z Prahy)
11.8. - 14.8. 2022

15 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28472/

Specialista:

Barbora Koníčková, +420 596 111 030, konickova@radynacestu.cz

Malá země velkých pokladů… Hluboké lesy, tajemné mokřiny, středověké hrady, legendy a příběhy, o kterých se
nepíše. Vychutnáte si atmosféru tallinského Starého Města i výhledy z vršku Toompea. Objevíte vodopád Jägala v
národním parku Lahemaa a třeba narazíte i na bludné kameny. Zamíříte do rybářské vesničky Altja či malebného
Rakvere. Co dodat? Odhalte skryté krásy Baltu a prožijte Estonsko!

Na co se můžete těšit
kouzlo středověkého hanzovního města
návštěva krčmy a košt místní lahůdky
největší estonský národní park Lahemaa
ochutnávka bylinného likéru Vana Tallinn

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Tallin – Praha se všemi poplatky (s jedním přestupem)
3x ubytování v hotelu v Tallinu
3x snídaně
výlet do národního parku Lahemaa
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné na místě
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 990,00 Kč

Kde budete ubytováni?
ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v hotelu v Tallinu

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

To nejlepší z Tallinu + ESTONSKÝ VENKOV + NÁRODNÍ PARK LAHEMAA (letecky z Prahy)

Strana 1/4

14716-28472

Důležité informace
Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Dóm (katedrála Panny Marie): 5 EUR
Vyhlídka kostelní věže sv. Olafa: 5 EUR
Námořní muzeum ve věži Tlustá Makréta: 10 EUR
Velké námořní muzeum Lennusadam: 15 EUR
Palác Kadriorg (parky a výstavní prostory): 8 EUR
hrad Rakvere: 11 EUR
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 11. srpna: Podle letového řádu odlet z Prahy, přílet do Tallinu a ubytování. Dle časových možností se po
krátkém odpočinku vydáme na večerní procházku uličkami tohoto nádherného hanzovního města Baltu.
Odlet z Prahy do Tallinu, s jedním přestupem. Přímé letové spojení mezi oběma městy prozatím letecké společnosti nezajišťují.
Hlavní město Estonska nám to ale bohatě vynahradí. Objednaný transfer nás odveze do hotelu, kde se ubytujeme.
Podle času příletu bude následovat večerní procházka, při které se začneme seznamovat s tímto kouzelným městem na břehu
Baltského moře, kde se snoubí architektura středověkého hanzovního města s hypermoderními prvky.
Večer návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Pátek 12. srpna: Dnešek bude patřit tallinskému Starému Městu. Začneme na vrchu Toompea s krásným výhledem.
Projdeme přes Radniční náměstí, vychutnáme si oběd ve středověké krčmě a nevynecháme ani památník
ztroskotaného trajektu Estonia.
Po snídani vyrazíme do Starého Města Vanalinn, které patří mezi nejmalebnější estonské lokality a patří k pokladům světového
dědictví UNESCO. Prohlídku započneme na pahorku Toompea, ze kterého je krásný výhled na celé město. Z vyhlídky Patkuli se
přemístíme k lutheránskému Dómu neboli katedrále Panny Marie.
Další zastávkou bude hrad Toompea, kde sídlí estonský parlament Riikogu. Nejkrásnější hradní věží je Pikk Hermann (Vysoký
Hermann), na jehož vrchu se třepotá estonská vlajka. Naproti parlamentu si prohlédneme také pravoslavnou katedrálu Alexandra
Něvského, která byla vybudována během vlny rusifikace baltských států. Až budeme opouštět Toompeu, prohlédneme si i věž
Kiek de Kok, dříve nejobávanější tallinskou dělostřeleckou baštu.
Z hradního vrchu sejdeme na Radniční náměstí Raekoja Plats, které je pravým srdcem tallinského života. Funguje tu hned
několik kaváren a restaurací, které mají stolky na náměstí a atmosféra přímo vyzývá k příjemnému posezení. I my si zde
vychutnáme oběd. Například ve středověké krčmě Draakon.
Dominantou náměstí je jediná dochovaná gotická radnice v celé severní Evropě. Další zajímavostí je také Radniční lékárna,
kde se prodávají léky již od roku 1422. Nemineme ani kostel sv. Ducha s fosforeskujícím zlatomodrým orlojem.
Abychom si dnes ještě jednou prohlédli Tallin z výšky, vystoupáme na 124 metrů vysokou věž kostela sv. Olafa, která ve své
době byla nejvyšší věží světa.
Naší poslední dnešní zastávkou bude věž Tlustá Markéta a památník ztroskotanému trajektu Estonia, který připomíná jednu
z největších námořních tragédií v období míru.
Večer návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Sobota 13. srpna: Dnes se vydáme na obdivuhodný estonský venkov. Navštívíme národní park Lahemaa, typický
odraz estonské přírody. Vyrazíme do rybářské vesničky Altja a na závěr do města Rakvare, jemuž dominuje zřícenina
stejnojmenného středověkého hradu.
Po snídani se vyrazíme na výlet za hranice Tallinu. Nejdříve zamíříme do největšího estonského národního parku, Lahemaa. Tento
park je se svým pobřežím, lesy, řekami a mokřinami ztělesněním estonské přírody.
My se nejdříve pokocháme překrásným vodopádem Jägala a pak se vypravíme po přírodovědné stezce přes rašeliniště Viru
Raba. Stezku tvoří asi 4 kilometry dřevěných chodníčků vedoucích nad rašeliništěm. Zlatým hřebem naší procházky bude dřevěná
rozhledna, z jejíhož vrcholu dohlédneme na celé okolí.
Jelikož terén v národním parku je pouze lehce zvlněný a jeho nejvyšší bod se nachází ve výšce pouhých 115 metrů n. m., bude stát
výhled rozhodně za to.
Vynechat nemůžeme ani pobřeží Finského zálivu a tak zamíříme do vesničky Altja s dřevěnými rybářskými domky. Pokud to bude
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jen trochu možné, tak si zde vyzkoušíme tradiční estonskou zábavu – houpačky. Nemusíte se bát, nejedná se o žádné dětská
plastová šidítka. Estonská houpačka nadchne každého dospělého. Za posezení stojí určitě i místní hospůdka.
Poslední zastávkou bude pro dnešek město Rakvere. Zdejší historické centrum protkané malebnými uličkami stojí za zmínku
stejně tak jako místní dominanta – zřícenina hradu se sochou býka.
Večer návrat na ubytování v Tallinu.

Neděle 14. srpna: Pokud nám čas odletu dovolí, budeme se dopoledne individuálně věnovat dalším tallinským
památkám, popřípadě můžeme vyrazit na pláž Pirita.
Po snídani bude následovat individuální volno. Zájemci budou moci navštívit velké námořní muzeum Lennusadam, projít se
přístavem, nebo zavítat do parku paláce Kadriorg.
V případě zájmu můžeme dopoledne strávit na pláži Pirita. Délka programu se bude odvíjet od času zpátečního letu.
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet z Tallinu do Prahy.
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