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Ένα πανοραμικός γύρος στις τρεις σχετικά άγνωστες, 
αλλά πανέμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες, 

χώρες Λιθουανία,	Λετονία	και	Εσθονία. Η γραφική 
πρωτεύουσα Βίλνιους, το ιστορικό Τρακάι και 
η “αληθινή καρδιά” της χώρας Κάουνας στην 

Λιθουανία, η ζωντανή μητρόπολη Ρίγα, η λουτρόπολη 
Γιούρμαλα, το ξακουστό παλάτι Ρούνταλε και η 

Σιγκούλντα με το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα 
στην Λετονία και τέλος, η “βασίλισσα της Βαλτικής” 

Ταλίν και η πανεπιστημιούπολη Ταρτού	στην	
Εσθονία, αποτελούν τους βασικούς σταθμούς 

του οδοιπορικού μας σε αυτό το κομμάτι της 
Ευρώπης που βρέχεται από τη Βαλτική Θάλασσα. 
Οι εξασφαλισμένες	αναχωρήσεις, η οκταήμερη	
διάρκεια του ταξιδιού, οι επισκέψεις σε πάρα 

πολλά αξιοθέατα και με	το	εισιτήριο	εισόδου	εντός	
της	τιμής, οι διπλωματούχοι	τοπικοί	ξεναγοί,	οι	

εμπειρότατοι	αρχηγοί	μας και η	γνωστή	ποιότητα	
Manessis, εγγυώνται ένα καθ΄ όλα άψογο ταξίδι!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΡΙΓΑ,	ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΤΑΛΙΝ,	ΡΙΓΑ-ΑΘΗΝΑ	με	AIR BALTIC
•	 Επτά	διανυκτερεύσεις	στα	ξενοδοχεία	4*,	5*	που	αναγράφονται	στο	ημερήσιο	πρόγραμμα	
• Μπουφέ πρόγευμα (έξι) και ένα breakfast box την τελευταία μέρα,	λόγω	πρωινής	πτήσης.	
 Επιλέγουμε να μην παρέχουμε ημιδιατροφή, καθότι στις χώρες αυτές υπάρχουν τόσες πολλές και
 οικονομικές επιλογές για φαγητό, που είναι προτιμότερο να μην έχουμε τη δέσμευση του δείπνου
 στο ξενοδοχείο νωρίς το βράδυ
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα		
• Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι, Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, Εισιτήρια για 
 το Τελεφερίκ στο Βίλνιους, για το Παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό Κάστρο Τουράιντα, για την 
 Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού και για το Μουσείο Αυτοκινήτου με τις αντίκες στην Ρίγα
• Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους, στα Κάστρα 
 Τρακάι και Τουράιντα και στο ανάκτορο Ρούνταλε 
•	 Εμπειρότατος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας		
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	parking,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 359 
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

ΒΑΛΤΙΚΈΣ 
ΧΏΡΈΣ
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Ταλίν

Ελσίνκι

Κάστρο Σιγκούλντα

Γιούρµαλα

Βίλνιους

Τρακάι

Ταρτού

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κάουνας

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ανάκτορο Ρούνταλε

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ρίγα

Κάστρο Τουράιντα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ρίγα	-	Ανάκτορο	Ρούνταλε	-	Βίλνιους
2η μέρα:
Βίλνιους,	Ξενάγηση				
3η μέρα:
Βίλνιους	-	Κάουνας	-	Τρακάι,	Bόλτα	με	
καραβάκι	στη	λίμνη	-	Βίλνιους	-	Ταλίν	(Πτήση)	
4η μέρα:
Ταλίν,	Ξενάγηση				
5η μέρα:
Ταλίν,	Ελεύθερη	μέρα	[Προαιρετική	εκδρομή	
στο	Ελσίνκι]
6η μέρα:
Ταλίν	-	Ταρτού	-	Κάστρο	Σιγκούλντα	-	Κάστρο	
Τουράιντα	-	Ρίγα	
7η μέρα:
Ρίγα,	Ξενάγηση,	Εκδρομή	στην	Γιούρμαλα,	
Μουσείο	Αυτοκινήτου	
8η μέρα:
Ρίγα	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

8 μέρες από  645€*Αναχωρήσεις:  5 Ιουνίου, 9, 16, 23, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου, 3, 17 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου

Πτήσεις με την AirBaltic:
1η μέρα	Αθήνα	-	Ρίγα:	11:45	-	14:55	/	BT	612

3η μέρα	Βίλνιους	-	Ταλίν:	19:40	-	20:50	/	BT	905
8η μέρα	Ρίγα	-	Αθήνα:	07:55	-	11:05	/	BT	611

* Το Κόστος Εισόδων Περιλαμβάνεται στην Τιμή

TRAVEL AT A GLANCE:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις διάρκειας μόλις τριών ωρών
	 με	την	εξαιρετική	και	πολυβραβευμένη	αεροπορική
	 εταιρία	AIR BALTIC,	χωρίς	ενδιάμεσο	σταθμό	σε	κάποια
	 δυτικοευρωπαϊκή	πρωτεύουσα	αντίθετης	πορείας,
	 που	μόνο	χάσιμο	χρόνου	και	ταλαιπωρία
	 επιφέρει	στον	ταξιδιώτη
• Αεροπορική μετάβαση από το Βίλνιους στο Ταλλίν 
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	επιλεγμένα
	 ξενοδοχεία	4*	στο	Βίλνιους	και	τη	Ρίγα
	 με	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο πλήρως 
 ανακαινισμένο RADISSON COLLECTION TALIN 5*    
•	 Λεπτομερείς	ξεναγήσεις	στις	πρωτεύουσες	
	 Βίλνιους,	Ρίγα	και	Ταλίν	
• Ανάβαση με το ιστορικό οδοντωτό τραινάκι 
 στον λόφο του Γκεντιμίνας στο Βίλνιους 
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο Κεχριμπαριού	στο	Βίλνιους
•	 Επίσκεψη	στο	νησιωτικό κάστρο Τρακάι	της	
Λιθουανίας	(το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
• Βόλτα με καραβάκι γύρω από το κάστρο Τρακάι
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)	
•	 Επίσκεψη	στην	δεύτερη	μεγαλύτερη	πόλη
	 της	Λιθουανίας,	την	Κάουνας

•	 Επίσκεψη	στο	ανάκτορο Ρούνταλε,	το	πιο	σημαντικό
	 και	ξακουστό	μπαρόκ	παλάτι	της	Λετονίας
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στην	λουτρόπολη	Γιούρμαλα,	
	 την	“Ριβιέρα	της	Βαλτικής”
•	 Ξενάγηση	στο	εντυπωσιακό	κάστρο	
 Τουράιντα στην περιοχή Σιγκούλντα 
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στην	αρχαιότερη	πόλη	της	
	 Εσθονίας,	την	πανεπιστημιούπολη	Ταρτού
•	 Είσοδος	στην	αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου 
 Ιωάννη	με	τα	μοναδικά	αγαλματίδια	από	τερακότα	
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Επίσκεψη	στο	Μουσείο Αυτοκινήτου	με	τις	διάσημες	
	 αντίκες	στην	Ρίγα
	 (το	κόστος	εισιτηρίου	περιλαμβάνεται)
•	 Φόροι	διαμονής	στα	ξενοδοχεία	
	 (City	Taxes),	όπου	απαιτούνται	
• Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους,
 στο ανάκτορο Ρούνταλε και στα 
 Κάστρα Τρακάι και Τουράιντα 
•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας


