SANKT PETERSBURG termin 22 – 28.07.2018 cena 1949 zł + 300 zł wiza+100 €
- autokar
DZIEŃ 1
Świtkiem - rankiem wyjeżdżamy z Olsztyna i kierujemy się w stronę Kowna – tam krótkie
zwiedzanie, drugiego co do wielkości miasta Litwy. Czekają tu na nas m.in. zamek
krzyżacki, Starówka z Ratuszem, gotycka kamienica z XV w. tzw. Dom Perkuna i liczne
budowle sakralne. Następne przejazd na Łotwę do Dyneburga. Dyneburg (j. pol. –
Dźwinów) jest bardzo polski. W mieście i okolicach funkcjonują szkoły, gdzie zajęcia
prowadzone są w naszym języku, aktywnie działa oddział Związku Polaków na Łotwie.
Polska parafia przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP to jeden z głównych ośrodków
życia polskiego. Z państw powstałych na ziemiach Rzeczpospolitej, po upadku ZSRR,
tylko Łotwa przeznacza środki na renowację polskich grobów i miejsc pamięci. To wł
aśnie Łotwa była, obok Rumunii, najbardziej przyjaznym spośród sąsiadów II
Rzeczpospolitej. Zanim udamy się do hotelu na nocleg i kolację, szybkie zwiedzanie.
Poznamy historię miasta z polskimi akcentami, oprócz tego zobaczymy XIX w. rosyjską
twierdzę.
DZIEŃ 2 i 3
Po pierwszym śniadaniu wyruszamy dalej!  Zatrzymujemy się w Pskowie – w rosyjskim
mieście nad jeziorem Pejpus, tam z wigorem zwiedzamy najstarszą część miasta wraz z
XIII w. obwarowaniami Nocujemy w Nowogrodzie Wielkim, rano po śniadaniu ruszamy w
stronę Petersburga, tam meldujemy się w godzinach południowych. Ruszamy na
zwiedzanie. Odwiedzamy Cerkiew i klasztor Smolny, składamy wizytę Teatrowi
Marińskiemu, udajemy się cypel Wyspy Wasilewskiej, na Nabrzeże Uniwersyteckie i
Pałacowe, do Admiralicji i Budynku Sztabu Generalnego, podziwiamy Pomnik Piotra I –
Miedziany Jeździec, robimy zdjęcia na Placu Sztuki, i przyglądamy się Pomnikowi
Puszkina. Może dziś kozackie przedstawienie w teatrze???? Ach jak oni tańczą….
A w antrakcie kawior i wódka.
DZIEŃ 4
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego upewniwszy się, że smacznie Państwo
pojedli, wyruszamy do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I. Peterhof to wszak jeden z
najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na świecie! Oglądamy Wielki Pałac z
zewnątrz i spacerujemy po Parku. Jedziemy dalej, do Carskiego Sioła – unikatowego
zespołu pałacowo-parkowego, aby tam zwiedzić pałac Katarzyny Wielkiej, koniecznie
wraz z Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową. Wrażeniami wymieniamy się
spacerując po ogrodzie. Dziś wcześniejsza kolacja folklorystyczna, z muzyką i rosyjskimi
przysmakami. Ufff mocną trzeba mieć głowę….
DZIEŃ 5 i 6 i 7
Śniadanie i zwiedzanie Petersburga bis  Co mamy w planie? Pałac Zimowy z Ermitażem,
Krążownik Aurora – symbol rewolucji październikowej, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka,
z którego złotej kopuły roztacza się najpiękniejsza panorama miasta, Newski Prospekt –
główna arteria miasta, Katedra Kazańska, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego –
rozpoznawalny, „cukierkowy” budynek, Twierdza Pietropawłowska z Soborem św. Piotra i
Pawła (miejsce spoczynku rosyjskich carów), Sobór św. Mikołaja. Po południu udajemy
się w rejs stateczkiem - rzekami i kanałami Sankt Petersburga, a może jeśli będziecie
mieli siłę to rejs może być nocny, magiczny przy otwartych mostach…. Kolejnego dnia
wracamy w stronę Polski, śpimy po drodze Czeka nas kawał drogi, ale cóż to dla
Państwa. Podróż umilamy sobie muzyką i filmami. W umówionym miejscu meldujemy się
w godzinach późnowieczornych. Do zobaczenia!

Cena wyjazdu, za osobę w pokoju dwuosobowym wynosi 1949 pln:
W CENIE WYJAZDU:
PRZEJAZD NA TRASIE POLSKA – LITWA – ŁOTWA – ROSJA - POLSKA wygodnym autokarem i transfery na miejscu,
6 NOCLEGÓW – w hotelach 3*** wszystkie noclegi ze śniadaniem,
WYŻYWIENIE - 6 śniadań i obiadokolacji wraz z kolacją folklorystyczną w Rosji,
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne, podstawowe,
POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
KOSZT WIZY ROSYJSKIEJ – ok. 300 PLN – płatne wraz z zapisem na wycieczkę,
BILETY DO WYMIENIONYCH W PROGRAMIE ATRAKCJI – 100 eur
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi,
PROCEDURA WIZOWA:
Najpóźniej do 40 dni przed wyjazdem należy dostarczyć dokumenty niezbędne do
uzyskania wizy.
1.prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy (wniosek i
instrukcje znajdują się na stronie internetowej https://visa.kdmid.ru),
2.zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie
www.rusemb.pl – wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycznym – twarz na wprost, kolorowym,
na białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy),
3.paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający
minimum 2 wolne strony.
Wpłaty:
I rata 500 zł + 300 zł (wiza) płatne przy zapisie
II rata 700 zł do 20.05.2018 r.
III rata 749 zł do 20.06.2018 r.
100 € płatne u pilota
Zapisy przyjmuje kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112

