
MAGICZNY PETERSBURG
Kulturalna stolica Rosji

Zapraszamy na krótki, lecz
wyjątkowy wyjazd do
Petersburga. Podczas
5-dniowej wycieczki zdążymy
zobaczyć najważniejsze
atrakcje „północnej stolicy”,
ale również zboczymy
z głównych turystycznych
szlaków i wykroczymy poza
standardowy program
zwiedzania. Czeka nas rejs
wodolotem do Peterhofu,
wieczór z folklorem w Pałacu
Mikołajewskim czy wizyta
w legendarnym klubie
muzycznym. Nie zabraknie też
czasu na relaks w bani i spacer
po dachach petersburskich
kamienic.

Twierdza Pietropawłowska to serce
Petersburga

Program

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie, przelot do Petersburga. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja. [K]

Dzień 2
Po śniadaniu ruszamy na wędrówkę po centrum „kulturalnej stolicy":
wyjdziemy na nabrzeże Newy, zobaczymy pomnik Piotra Wielkiego -
„Miedziany Jeździec" oraz potężny gmach Admiralicji. Przespacerujemy się
Newskim Prospektem i wejdziemy do Soboru Kazańskiego. W nocy rejs
wynajętą motorówką po Newie i kanałach Petersburga oraz oglądanie
spektaklu otwierających się mostów. [S, K]

Dzień 3
Po śniadaniu wyjście na zwiedzanie miasta z miejscowym przewodnikiem.
Zajrzymy do soboru św. Izaaka, największej świątyni prawosławnej
Petersburga. Wjedziemy też na niesamowity punkt widokowy na jej dachu.
Następnie czeka nas wspaniała podróż po świecie sztuki - będziemy chodzić
po salach Pałacu Zimowego i podziwiać zbiory Ermitażu, jednego
z największych muzeów na świecie. Następnie mikrobusem pojedziemy do
Twierdzy Pietropawłowskiej – najstarszej część miasta, przez mieszkańców
nazywaną sercem „Pitera”. Zobaczymy też słynny krążownik aurora.
Wieczorem kolacja. [S, K]

Dzień 4
Po śniadaniu jedziemy mikrobusem do do Peterhofu, gdzie pospacerujemy
po fascynującym parku znanym z niesamowitych kompleksów fontann
i wspaniałych założeń ogrodowych. Po powrocie do miasta jedziemy na
Wyspę Wasiliewską, gdzie z Nabrzeża Uniwersyteckiego będziemy
podziwiać panoramę centrum. Następnie czeka nas wizyta w ruskiej bani
i czas na relaks w łaźni parowej. Po kolacji wieczorne wyjście do
legendarnego klubu muzycznego „Kamczatka”, będącego jednocześnie
swego rodzaju muzeum rosyjskiej sceny rockowej. Przy odrobinie szczęścia
załapiemy się na koncert w wykonaniu lokalnych muzyków. Późny powrót
do hotelu. [S, K]

Dzień 5
O poranku ruszamy na spacer, podczas którego zobaczymy nieoczywiste
miejsca w centrum Petersburga. Będziemy zaglądać w ciekawe zaułki,
podziwiać zdobienia i oryginalne detale kamienic oraz klatki schodowe.
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Odwiedzimy też typowe petersburskie mieszkanie, jakich wiele było
zamienianych na wielorodzinne “komunałki”, a na koniec wyjdziemy na dach
jednej z kamienic, by spojrzeć na Petersburg z zupełnie innej perspektywy
i poczuć, jak to jest być ponad całym miastem. Po obiedzie czas na spacery
po centrum, fakultatywne zwiedzanie muzeów czy zakupy. Po kolacji
i fakultatywnie wyjście do Teatru Maryjskiego. [S, K]

Dzień 6
Po śniadaniu jedziemy do Carskiego Sioła na spacer po salach barokowego
Pałacu Katarzyny, z kopią słynnej Bursztynowej Komnaty, oraz po
wspaniałym kompleksie parkowym. Następnie transfer na lotnisko i wylot
do Warszawy. Zakończenie wycieczki na lotnisku im. Chopina. [S]

Uwagi

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

Największe atrakcje:

• niepowtarzalny klimat
„Wenecji Północy"

• zwodzone mosty

• wieczór folklorystyczny

• przepiękne ogrody i fontanny
w Peterhofie

• nocny rejs motorówką po
kanałach Petersburga

• Carskie Sioło z pałacem
i bursztynową komnatą

• Wielka Makieta Rosji

• zwiedzanie Ermitażu

• wizyta w legendarnym klubie
muzycznym „Kamczatka"

Rejs po Newie i kanałach to jedna z
największych atrakcji

Terminy i ceny

25.05.2022 - 30.05.2022 5 300 PLN

Cena zawiera
• przeloty Warszawa - Petersburg; Petersburg - 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; rejs po rzekach i kanałach

• 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

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 USD

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD
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• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 200 PLN

• atrakcji fakultatywnych: bilety do Teatru Maryjskiego

• wyżywienia nieujętego w programie
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