Petersburg (autokarem 7 dni)
Wenecja Północy

Dzień 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do
Rygi, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem, m.in.: stare miasto,
Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Jakuba, kościół
św. Piotra, budynek parlamentu, zespół średniowiecznych
kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka,
katedra luterańska. Przed południem wyjazd do Rosji. Obiadokolacja.
Przejazd do Petersburga, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Zwiedzanie Sankt Petersburga – objazdowa wycieczka,
m.in.: cerkiew i klasztor Smolny, Teatr Mariński, zabudowania Wyspy
Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Admiralicja,
budynek Sztabu Generalnego, pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec,
Obiadokolacja. Dla chętnych program (fakultatywnie) –
przedstawienie folklorystyczne w Pałacu Mikołajewskim: rosyjskie
pieśni i tańce ludowe, oraz „bufet rosyjski” z kawiorem, szampanem
lub wódką. Powrót do hotelu. Nocleg.

Najbardziej europejskie
i najbardziej oryginalne
z rosyjskich miast,
niekwestionowana kulturalna
stolica Rosji. Zapraszamy na
krótki wyjazd, który pozwoli
poczuć niezwykłą atmosferę
„Pitera", zobaczyć jego
najważniejsze zabytki
(i odwiedzić Ermitaż!), a także
poznać niełatwą historię Sankt
Petersburga. Bogaty program
zwiedzania obejmuje również
wypady za miasto do
wspaniałych kompleksów
pałacowych w Peterhofie
i Carskim Siole. Wycieczkę
wzbogacają również przystanki
na zwiedzanie Rygi i Tallina po
drodze.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I –
jednego z najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na
świecie. Zwiedzanie Parku Dolnego – „Rosyjskiego Wersalu”
z malowniczymi ogrodami oraz baśniowej urody fontannami
i kaskadami. Przejazd do Carskiego Sioła – unikatowego zespołu
pałacowo-parkowego. Zwiedzanie pałacu Katarzyny Wielkiej wraz
z Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową. Czas na
odpoczynek w carskim ogrodzie. Powrót do Petersburga.
Obiadokolacja. Nocna wycieczka „Zwodzone mosty Petersburga”
fakultatywnie) – wywierający ogromne wrażenie widok otwieranych
mostów przez Newę. Słynna panorama otwartego mostu Pałacowego
z Twierdzą Pietropawłowską w tle jest jednym z symboli
Petersburga. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in.: Pałacu Zimowego
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, Sobór Zmartwychwstania
Pańskiego (wnętrza), Twierdza Pietropawłowska (najstarsza budowla
miasta) z Soborem św. Piotra i Pawła (miejsce spoczynku rosyjskich
carów). Czas wolny. Rejs stateczkiem rzekami i kanałami Sankt
Petersburga. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Estonii.
Zwiedzanie Tallina z przewodnikiem, m.in.: Górne i Dolne Stare
Miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, kilka
spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in.: Wysoki Herman i
Gruba Małgorzata, na której umieszczono pamiątkową tablicę
upamiętniająca brawurową akcję ORP Orzeł, 2 średniowieczne ulice –
Długa i Krótka Noga, ratusz miejski z 1404 roku, apteka z 1422 roku,
Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych. Zakwaterowanie w
hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7
Wczesne śniadanie. Przejazd drogą Via Baltica przez Łotwę, Litwę.
Powrót do kraju w późnych godzinach wieczornych (do niektórych
miejscowości powrót we wczesnych godzinach porannych).
Program jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Największe atrakcje:
• zabytki Sankt Petersburga
• niepowtarzalny klimat
„Wenecji Północy"
• przepiękne pałace Peterhof
i Carskie Sioło
• wieczór folklorystyczny
• zwiedzanie Ermitażu
• zwiedzanie Rygi i Tallina

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) • 6 noclegów
w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką • 6 śniadań
i 6 obiadokolacji • opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna
(KL+CP 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN) • składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera: dopłaty do wizy rosyjskiej: 400 zł • pakietu do
realizacji programu: 160 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 Mikołajewskim: 45 EUR
(fakultatywnie) • nocnej wycieczki „Zwodzone mosty Petersburga”:
20 EUR • dopłaty do pokoju 1-os.: 660 zł
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