Maciek - 537 444 242
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

ROSJA

SANKT PETERSBURG
ze zwiedzaniem Rygi i Tallina
Świadczenia:
• przejazd autokarem (toaleta, barek, video)
• 5 noclegów hotel min***
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• opieka pilota
• ubezpieczenie NW i KL (na 30 000 euro)
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

PROPONOWANY PROGRAM
DZIEŃ I
Wyjazd z kraju w godzinach wieczornych
DZIEŃ II
Przyjazd do Szawli: Góra Krzyży stawianych w tym miejscu od czasów powstania listopadowego do dnia
dzisiejszego jako wota dziękczynne, symbole wiary; Ryga: Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół św. Jakuba,
kościół św. Piotra, Pomnik Wolności, zespół średniowiecznych kamieniczek, „Trzej Bracia”, Mała i Wielka Gilda
Kupiecka, Pałac Prezydencki, obiadokolacja, nocleg w Rydze
DZIEŃ III
Śniadanie, przejazd w stronę Rosji, po drodze Narwa: zwiedzanie twierdzy zbudowanej przez Duńczyków w
XIII w., obiadokolacja na trasie, przyjazd do Petersburga, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
DZIEŃ IV
Śniadanie, zwiedzanie Petersburga: pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec, Plac Sztuki, Pałac Zimowy z jednym z największych muzeów świata Ermitażem; krążownik Aurora (z zewnątrz) – symbol rewolucji październikowej, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka największa prawosławna świątynia miasta ufundowana przez cara
Aleksandra I z imponującym bogatym wystrojem architektonicznym (wnętrza), Newski Prospekt – główna
arteria miasta, Katedra Kazańska, Twierdza Pietropawłowska - najstarsza budowla miasta z Soborem św. Piotra i Pawła, który jest miejscem spoczynku rosyjskich carów, rejs statkiem po Newie i jej kanałach, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ V
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Petersburga: Peterhof - letnia rezydencja Piotra I - kompleks pałacowoogrodowy, w którego skład wchodzi 20 różnych budowli z główną Wielkim Pałacem, 7 ogrodów oraz słynna
Wielka Kaskada złożona z 200 fontann i strumieni oraz blisko 40 złotymi posągami. Największa fontanna
wypuszcza pionowo w górę potężny 20 metrowy słup wody (zwiedzanie ogrodów); Carskie Sioło - pałac
Katarzyny Wielkiej z słynną Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową (wnętrza), przejazd do Estonii,
obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
DZIEŃ VI
Śniadanie, zwiedzanie Tallina: Górne i Dolne stare miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego,
średniowieczne baszty obronne m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniająca brawurową akcję ORP Orzeł, średniowieczne ulice – Długa i Krótka Noga, ratusz
miejski z 1404 roku, apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VII
Śniadanie, przejazd do miejscowości Rundale na Łotwie, zwiedzanie pałacu - najwspanialszego zabytku architektury barokowej na Łotwie, dawnej letniej rezydencji rodziny Bironów, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych
DZIEŃ VIII
Powrót do kraju w godzinach porannych
Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępów, lokalnych przewodników, biletów komunikacji miejskiej i zestawów słuchawkowych 135 euro/os
Uroczysta kolacja w Petersburgu ze spektaklem teatralnym: dopłata 45 euro
Uroczysta kolacja w Petersburgu (bez spektaklu): dopłata 20 euro

ważne: paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne
strony.

Jest to proponowana oferta. Każdy program przygotowujemy indywidualnie.

