
MOSKWA
Weekendowy wypad do rosyjskiej stolicy

Polecamy krótkie, ale
intensywne zwiedzanie
Moskwy. W trakcie tego
wyjazdu poznamy
najważniejsze zabytki
rosyjskiej stolicy, wejdziemy za
mury Kremla i zobaczymy
najciekawsze stacje
moskiewskiego metra. Czeka
nas również pasjonująca
przechadzka po salach Galerii
Tretiakowskiej oraz wizyta
w niezwykłym Muzeum
Bułhakowa. Dla chętnych
będzie okazja, by wybrać się na
spektakl do słynnego Teatru
Bolszoj.

Sobór Wasyla Błogosławionego przy Placu
Czerwonym

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy. Transfer do
hotelu, kolacja, a następnie wyjazd do centrum - słynnym moskiewskim
metrem, zatrzymując się na najpiękniejszych stacjach, pojedziemy na Plac
Czerwony. Tam spacer między murami Kremla, fasadą Głównego
UniwerMagu, gmachem Muzeum Historycznego i bajeczną bryłą Soboru
Wasyla Błogosławionego. Zobaczymy także słynny Teatr Bolszoj oraz plac
Maneżowy z Hotelem Moskwa. Powrót na nocleg do hotelu. [K]

Dzień 2
Po śniadaniu jedziemy na Kreml, by zobaczyć siedzibę prezydenta (a
dawniej I sekretarzy), zabytkowe cerkwie oraz wielkie car-dzwon
i car-armatę. Następnie wzdłuż rzeki Moskwy udamy się do największej
świątyni miasta, Soboru Zbawiciela. Moskiewskimi prospektami pojedziemy
na Wzgórza Worobiowe, skąd – sprzed gmachu uniwersytetu – roztacza się
panorama miasta. Po południu czeka nas wizyta w Parku Zwycięstwa i w
nowoczesnej dzielnicy Moscow City. Kolacja, a wieczorem fakultatywnie
wyjście do Teatru Bolszoj. [S, K]

Dzień 3
Kontynuujemy poznawanie Moskwy. Udamy się do słynnej Galerii
Tretiakowskiej – tam wyprawa w głąb dziejów rosyjskiej sztuki, poczynając
od średniowiecznych ikon Andrieja Rublowa. Następnie, mijając plac Błotny
i oglądając z bliska Wielki Kamienny Most, wyruszymy na spacerowy rejs po
rzece Moskwie. Po południu odwiedzimy niezwykłe Muzeum Michaiła
Bułhakowa w „niecharoszej kwartirze”, a wieczorem pospacerujemy po
centrum Moskwy: ulica Twerska, plac Puszkina oraz Arbat. [S, K]

Dzień 4
Śniadanie, a następnie transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy.
Zakończenie wycieczki na lotnisku im. Chopina. [S]

Uwagi

Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu o wizytę w Petersburgu oraz
w miastach należących do Złotego Pierścienia. Zachęcamy do zapoznania
się z rozszerzonym programem: Moskwa - Złoty Pierścień - Petersburg.

BIURO PODRÓŻY SZEROKIE TORY STR. 1 TEL. 696 989 985 | KONTAKT@SZEROKIETORY.PL

https://drive.google.com/open?id=1tSPOVgS87bMB8JogKxrV8hS1qC76_2hn


PROGRAM IMPREZY MOSKWA

Największe atrakcje:

• zwiedzanie Kremla

• spacer po Placu Czerwonym

• Moskwa w klimacie
Bułhakowa

• najciekawsze stacje
moskiewskiego metra

• zwiedzanie Galerii
Tretiakowskiej

• wieczorny spacer po centrum:
ulica Twerska, Arbat

Centrum Moskwy by night

Terminy i ceny

20.05.2022 - 23.05.2022 3 900 PLN

Cena zawiera
• przeloty Warszawa – Moskwa; Moskwa - Warszawa

• zakwaterowanie: hotel *** (pokoje 2-os.)

• wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje zgodnie z programem (S-śniadanie,
O-obiad, K-kolacja)

• transport: mikrobusami - transfery zgodnie z programem; komunikacją
miejską

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

• opiekę pilota i usługi lokalnych przewodników

• ubezpieczenie KL 30 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• koszty wizowania

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 200 USD

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 200 PLN

• biletów do Teatru Bolszoj (cena w zależności od repertuaru)

• wyżywienia nieujętego w programie
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