Wycieczka-Sankt Petersburg

Nie sposób zrozumieć historii Rosji, jej kultury i literatury bez wyjaśnienia fenomenu Petersburga. Jego
krajobraz to połączenie patetycznej scenerii z ludzkimi myślami, uczuciami i samotnością.
Założony w 1703 roku, przez cara Piotra I , był w latach 1712-1918 stolicą Rosji. Ogłoszony został
przez UNESCO ósmym najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata dzięki między innymi
ekspozycjom trzech największych muzeów: Ermitażu, Państwowego Muzeum Rosyjskiego oraz Muzeum
Antropologii i Etnografii. W pobliżu Petersburga zwanego również Wenecją Północy z racji posiadania 396
mostów, znajdują się warte odwiedzenia kompleksy parkowo-pałacowe byłych carów Rosji jak Carskie
Sioło i Peterhof.
1 DZIEŃ
Warszawa lotnisko - wylot do Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad. Zwiedzanie miasta. Nocleg.
Wycieczka po mieście(również w 2 dzień pobytu) w ramach której zobaczymy między innymi: Pałac
Zimowy, Plac Senatorski, Świątynie Zmartwychwstania Pańskiego i Dom Piotra I.
Następnie zwiedzimy twierdzę Pietropawłowską, która została wybudowana w 1703 roku na wyspie
Zajęczej. Od 1917 roku pełniła rolę więzienia. Przebywali tu między innymi: Tadeusz Kościuszko, Julian
Ursyn Niemcewicz,Fiodor Dostojewski, Maksym Gorki, Lew Trocki oraz „Ulianow” brat Włodzimierza
Lenina. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Czas wolny. Nocleg.
2.DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Peterhofu. Długość trasy około 190 km.
Zespół pałacowo-ogrodowy założony przez cara Piotra I i przebudowywany miedzy innymi przez Katarzynę
Wielką i carycę Elżbietę. Wielki Pałac stoi pośrodku parku, którego górna część stanowi

park francuski a dolną angielski. Szczególną atrakcją parku są fontanny na czele z Wielką Kaskadą którą
zdobi 37 złoconych posągów z brązu, 64 fontanny i 142 wodotryski. . Powrót do Petersburga. Obiad.
Dalsze zwiedzanie miasta. Kolacja. Wieczorem wycieczka: zwodzone mosty Petersburga. Nocleg.
3.DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie jednego z największych muzeów świata Ermitażu, w którym znajduje się około 3
milionów eksponatów. Obiad.
Zwiedzanie Soboru Św. Izaaka, jednego z największych na świecie a największego w Rosji.
Piesza wycieczka "Muzea pod odkrytym niebem" Zwiedzanie Kazańskiego Soboru ,którego architektura
wzorowana była na Bazylice św. Piotra w Watykanie.
Monumentalna budowla utrzymana jest w stylu neoklasycystycznym,złożona z 96 kolumn korynckich o
wysokości 13 m.
Wieczorem rejs małym statkiem turystycznym po Newie i malowniczych kanałach miasta.
Kolacja. Nocleg.

4.DZIEŃ.
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Puszkin. Zwiedzanie Carskiego Sioła.
Zespół pałacowo-parkowy, jest jedną z najznakomitszych rezydencji w stylu rosyjskiego baroku.
Duży pałac Katarzyny Wielkiej w którym znajduje się między innymi rekonstrukcja słynnej
bursztynowej komnaty, oraz pomniejsze budowle, ogrody i parki został wpisany na listę UNESCO.
Powrót do Petersburga. Obiad. Czas wolny na zakupy rozstanie z miastem. Wieczorem pożegnalna
kolacja przy tradycyjnej muzyce rosyjskiej. Nocleg.
5.DZIEŃ.
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przylot do Warszawy.
Cena zawiera:
• Przelot na trasie Warszawa – Sankt Petersburg - Warszawa
• Przejazdy autokarem wg. programu
• Opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
• Noclegi w hotelach trzygwiazdkowych *** (kategoria lokalna) w pokojach
dwuosobowych
• Śniadania i obiadokolacje wg. programu
• Ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera:
Obowiązkowe dopłaty:
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłata za lokalnych przewodników ok. 200 zł
– płatne na miejscu
• Opłaty za wizę rosyjską: ok. 150 zł
Fakultatywne dopłaty:
• Opcjonalnego pośrednictwa w uzyskaniu wizy rosyjskiej i voucheru: 200 zł
• Pozostałego wyżywienia
• Dopłata do pokoju 1-osobowego:, na zapytanie
• Opcjonalnych napiwków
• Własnych wydatków

Cena: 3099 zł*
*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki – 40 osób.
Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń
w terminie do 15 dni przed imprezą. Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

