Matka bussilla Baltian halki Puolaan, Gdanskiin 23. - 28.5.2022 (päivitetty 25.3.)
Maanantaina 23.5. klo 7.00 Pärnusta tilausbussilla Baltian halki Puolaan.
Mukana opas Jaanika Kullerkupp, joka on toiminut oppaana yli 35 vuotta. Hänellä on tietoa
Baltiasta ja Puolasta paljon ja pitkältä ajalta. Pärnusta ajetaan Riian ohi Latvian ja Liettuan läpi ja
Marienpolin rajanylityspaikan kautta Puolaan. Majoitus Giżyckossa. Päivän matkan kokonaispituus
620 km. Matkalla pidetään lounas- ja kahvitaukoja.
Tiistaina 24.5.
Aamiaisen jälkeen lähdetään Gdanskin suuntaan, matkaa n. 300 km, ja iltapäivällä olemme perillä.
Matkalla lounas- ja kahvitauko. Majoitus Gdanskissa (tai Sopotissa). Majoituksen jälkeen tehdään
kävelykierros Gdanskin viehättävässä vanhassa kaupungissa ja tutustutaan sen keskiaikaiseen
tunnelmaan vilkkailla kävelykaduilla. Gdanskissa sijaitsevat kuuluisat Pyhän Marian, Pyhän
Katariinan ja Pyhän Birgitan kirkot – Mariankirkko on Euroopan ehkä suurin punatiilestä muurattu
goottilaistyylinen kirkko. Kierroksen jälkeen vapaata.
Keskiviikkona 25.5.
Aamiaisen jälkeen kolmoiskaupunkikierros Gdansk, Gdynia ja Sopot
Gdanskista jatketaan satamakaupunkiin Gdyniaan ja kauniiseen ranta- ja kylpyläkaupunkiin
Sopotiin, joka sijaitsee Gdanskista n. 13 km etäisyydellä. Sopotissa tehdään pieni kävelykierros ja
saadaan vähän vapaata aikaa esim. poiketa kahvilaan ja tehdä kävelyretki Euroopan pisimmälle
puulaiturille Mololle. Matkalaisilla on mahdollisuus jäädä nauttimaan Sopotin kaupungista ja tulla
takaisin Gdanskin paikallisjunalla.
Torstaina 26.5.
Aamiaisen jälkeen vieraillaan Solidaarisuusmuseon ”Roads to Freedom” -näyttelyssä. Gdanskin
telakalta alkoivat työläisten lakot kesällä 1980. Solidaarisuus-liike syntyi, ja se johti lopulta
kommunismin romahtamiseen Itä-Euroopassa. Kaikki varmasti muistavat uutiskuvat 80-luvulta
Gdanskin telakalta ja Lech Walesan. Toinen mielenkiintoinen museo on Toisen maailmansodan
museo. Iltapäivällä retki 30 km päässä Gdanskista sijaitsevaan Stutthofin keskitysleirille tms.
Perjantaina 27.5.
Aamiaisen jälkeen aloitetaan paluumatka, mutta poiketaan matkalla Malborkin linnaan, jonne on
matkaa n. 70 km. Linna on valtava keskiaikainen puolustuslinna, joka on entisöity hienoon kuntoon
ja on nykyään Unescon maailmanperintölistassa. Tutustutaan mahtavaan ristiritarilinna-museoon.
Matka jatkuu Puolan maisemien halki Liettuan Kaunasiin, jossa majoitus. Matka yhteensä 550 km.
Lauantaina 28.5.
Aikaisen aamiaisen jälkeen tutustutaan Kaunasin kaupunkiin, minkä jälkeen alkaa matkan
viimeinen etappi, pituus 450 km. Pärnuun saavutaan illalla klo 20 paikkeilla.
Hinta: 735 €/hlö. Hintaan sisältyy kuljetus ja opastus Pärnusta alkaen, 5 yön majoitukset jaetuissa
2-h-huoneissa aamiaisineen, kävelykierros Gdanskin vanhassa kaupungissa, opastettu
kolmoiskaupungin kierros (Gdansk, Gdynia, Sopot) ja retki Malborkin linnaan, retki Stutthofin
(Stutowo) keskitysleirille ja vierailu Solidaarisuusmuseossa tai Toisen maailmansodan museossa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 240 €/5 yötä!
Matka toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 25. Mikäli haluatte ohjelmaan muutoksia, niin
laittakaa toiveitanne ja yritämme toteuttaa niitä toivomustenne mukaan.

Ilmoittautuminen 9.4. mennessä Anne-Ruth Laineelle: anne@jalotours.com
Ennakkomaksu hotelleista 335 € on maksettava 15.4. ja loppuhinta 2.5. mennessä.

