Petersburg - Moskwa - Katyń
Wycieczka po europejskiej części Rosji

Dzień 1 Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu.
Przejazd na Łotwę. Zwiedzanie miasta nad Dźwiną – Dyneburg: Krzyż
Legionów, Wzgórze 4 Świątyń. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 2 Śniadanie. Wyjazd w kierunku Sankt Petersburga.
Przekroczenie granicy łotewsko-rosyjskiej. Przejazd przez Rosję. Na
trasie postój w Pskowie, w którym zobaczymy m.in.: Kreml oraz
cerkiew św. Trójcy. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu w Sankt
Petersburgu. Późne zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3 Śniadanie. Wyjazd do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I.
Zwiedzanie Parku Dolnego z fontannami i kaskadami. Przejazd do
Carskiego Sioła (25 km na południe od miasta). Zwiedzanie Pałacu
Katarzyny Wielkiej wraz z Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą
Tronową. Powrót do Sankt Petersburga. Objazdowa wycieczka po
mieście, m.in.: cerkiew i klasztor Smolny, zabudowania Wyspy
Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Admiralicja,
budynek Sztabu Generalnego, pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec.
Obiadokolacja. Dla chętnych program – przedstawienie
folklorystyczne w Pałacu Mikołajewskim: rosyjskie pieśni i tańce
ludowe oraz „poczęstunek rosyjski” z kawiorem, szampanem lub
wódką. Nocleg.

Polecamy 9-dniowy wyjazd,
którego głównymi atrakcjami
będą wizyty w Sankt
Petersburgu i Moskwie dawnej i obecnej stolicy Rosji.
Wspólnie będziemy podziwiać
najważniejsze zabytki obu
miast, włączając w to
petersburski Pałac Zimowy z
Ermitażem, Twierdzę
Pietropawłowską oraz
rezydencje w Peterhofie i
Carskim Siole, a także
moskiewski Kreml, Plac
Czerwony i cerkiew Chrystusa
Zbawiciela. Ważnym punktem
programu jest wizyta w
kompleksie memorialnym w
Lesie Katyńskim podczas drogi
powrotnej do kraju.

Dzień 4 Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in.: Pałac Zimowy z
jednym z największych muzeów świata Ermitażem; krążownik Aurora
(z zewnątrz) – symbol rewolucji październikowej, Plac św. Izaaka,
sobór św. Izaaka (wnętrza), Newski Prospekt – główna arteria miasta,
katedra Kazańska, Twierdza Pietropawłowska (najstarsza budowla
miasta) z soborem św. Piotra i Pawła (miejsce spoczynku rosyjskich
carów). Po południu rejs stateczkiem po rzekach i kanałach Sankt
Petersburga. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 Śniadanie. Wyjazd do Moskwy. Na trasie krótki postój na
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Przyjazd do Moskwy,
zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6 Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Moskwie: plac widokowy
na Worobiowych Górach z których można podziwiać budynki
Uniwersytetu Moskiewskiego i całą panoramę miasta. Plac Czerwony,
oglądanie z zewnątrz Soboru Kazańskiego, Soboru Wasyla
Błogosławionego, muzeum Historyczne, Główny Powszechny Dom
Towarowy (GUM), mauzoleum Lenina. Przejazd wybrzeżem Sofijskim
– panorama Kremla z drugiej strony rzeki Moskwy. Zwiedzanie
największej świątyni prawosławnej – Cerkwi Chrystusa Zbawiciela.
Przejazd do wybudowanego w 1524 roku klasztoru Nowodziewiczego.
Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

Biuro Podróży Szerokie Tory

www.szerokietory.pl / kontakt@szerokietory.pl
+48 600 851 994

CENA: 2 474 PLN
Terminy:

03.04 - 11.04.2018 26.05 - 03.06.2018**
16.06 - 24.06.2018** 14.07 - 22.07.2018*
08.09 - 16.09.2018
* dopłata 85 zł
** dopłata 170 zł

Dzień 7 Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania miasta z przejazdem
metrem. Kreml z Soborami, Zbrojownia z kolekcją koron carskich,
jajek Faberże i tronów carskich, armatą Car–Działem i największym
na świecie dzwonem Car–Dzwonem. Galeria Trietiakowska –
największy i zarazem najbardziej znaczący zbiór sztuki rosyjskiej,
zwiedzania najokazalszych stacji metra Moskiewskiego, spacer
słynnym Arbatem. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 8 Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Smoleńska: Kreml, Sobór
Uspieński. Wizyta w Katyniu – miejsce kaźni polskich oficerów.
Przejazd w okolice Wielkich Łuków. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja. Wyjazd do kraju.
Dzień 9 Śniadanie. Wyjazd do kraju przez Łotwę i Litwę. Przyjazd do
Polski w godzinach nocnych (godzina zależna od przejść
granicznych). Powrót do poszczególnych miejscowości.

Największe atrakcje:
• niepowtarzalna atmosfera
Sankt Petersburga
• zwiedzanie zabytków
"Wenecji Północy"
• wizyta w pałacach w
Peterhofie i Carskim Siole
• zwiedzanie Kremla, Placu
Czerwonego i innych zabytków
Moskwy
• objazdowa wycieczka po
rosyjskiej stolicy
• kompleks memorialny w
Lesie Katyńskim

Program jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
UWAGA:
Uczestnicy mogą rozpocząć podróż w następujących
miejscowościach: • Warszawa • Łomża • Augustów • Suwałki.
Istnieje możliwość zorganizowania skomunikowanego dojazdu
„antenkowego” z: • Białegostoku • Bydgoszczy • Elbląga • Gdańska •
Krakowa • Łodzi • Olsztyna • Ostrowca Św. • Ostródy • Płocka •
Poznania • Radomia • Rzeszowa • Torunia • Włocławka • Wrocławia.
Opcja dodatkowo płatna.
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc)
lub mniejszym autokarem (klimatyzacja, dvd) • 8 noclegów w
hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką • 8 śniadań i 8
obiadokolacji • opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna (KL+CP
30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)
Cena nie zawiera: dopłaty do wizy rosyjskiej: 400 zł • pakietu do
realizacji programu: 200 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych
obiektów, usługi przewodnickie, komunikacja miejska, rejs statkiem
po rzekach i kanałach Petersburga, zestaw słuchawkowy Tour Guide)
płatnego obligatoryjnie pilotowi wycieczki • dopłaty do
przedstawienia folklorystycznego w Pałacu Nikołajewskim: 45 EUR
(fakultatywnie) • dopłaty do pokoju 1-os.: 800 zł • składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
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