Moskwa (samolotem)
Zwiedzanie rosyjskiej stolicy

Dzień 1 Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Moskwy. Transfer
do hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
Dzień 2 Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Moskwie: przejazd
wybrzeżem Sofijskim – panorama Kremla z drugiej strony rzeki
Moskwy. Przejazd na Plac Czerwony, oglądanie z zewnątrz: soboru
Kazańskiego, soboru Wasyla Błogosławionego, Muzeum Historyczne,
Główny Powszechny Dom Towarowy (GUM), mauzoleum Lenina.
Zwiedzanie największej świątyni prawosławnej – Cerkwi Chrystusa
Zbawiciela. Przejazd do wybudowanego w 1524 roku klasztoru
Nowodziewiczego i krótka wizyta na najsłynniejszej moskiewskiej
nekropolii. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

Pięciodniowa wycieczka na
zwiedzanie Moskwy. Podczas
pobytu w rosyjskiej stolicy
zobaczymy jej najważniejsze
zabytki takie jak Kreml
z soborami, Plac Czerwony
i cerkiew Chrystusa
Zbawiciela, będziemy jeździli
głównymi ulicami
i prospektami, ujrzymy
panoramę miasta z Gór
Wróblowych. Program
wycieczki obejmuje także
wizytę w niezwykłym zespole
pałacowym Carycyno.

Dzień 3 Śniadanie. Dalsze zwiedzania miasta: Kreml z soborami,
Zbrojownia z kolekcją koron carskich, jajek Faberze i tronów
carskich, armata Car–Działo i największy na świecie dzwon
Car–Dzwon. Galeria Trietiakowska – największy i zarazem najbardziej
znaczący zbiór sztuki rosyjskiej, zwiedzanie najokazalszych stacji
metra Moskiewskiego, spacer słynnym Arbatem. Plac Teatralny
i Teatr Wielki – najbardziej znana i ceniona placówka kulturalna
Rosji. Dla chętnych zwiedzanie wnętrz oraz kulis Teatru Bolszoj.
To właśnie tutaj swoją siedzibę ma grupa baletowa Bolszoj i zespół
operowy Bolszoj. W ciągu ponad dwóch wieków na deskach teatru
wystawiano przedstawienia klasyków opery – Nikołaja Rimskiego –
Korsakowa, Piotra Czajkowskiego czy też Siergieja Rachmaninowa.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 Śniadanie. Zwiedzanie Kuskowa – wyspy, która w otoczeniu
współczesnej Moskwy wygląda niczym z innych czasów, prawdziwa
oaza przepychu rosyjskich książąt i carów. Była rezydencja jednego
z najbogatszych ludzi Rosji – grafa Piotra Szeremietiewa. Obecnie
można tu zobaczyć ponad 20 zabytków architektury rosyjskiej
z autentycznym wystrojem wnętrz. Pałac centralny został zbudowany
w latach 1750-1780 i od tamtej pory nigdy nie był przebudowany ani
zmieniony. Dla chętnych wycieczka do Muzeum Kosmonautyki. Jest
to nowoczesny obiekt, pełen frapujących eksponatów. Ekspozycja
ułożona jest tak, aby móc poznać najważniejsze elementy historii
podboju kosmosu, a że Rosjanie mają w tej dziedzinie niepodważalne
osiągnięcia jest co oglądać: kilka makiet w naturalnych rozmiarach
(np. stacji Salut), do których można wejść i poczuć się jak na orbicie.
Jako uzupełnienie spacer po pobliskim parku WDNH i oglądanie
Wostoka oraz kopii Burana. Rejs stateczkiem po rzece Moskwa.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny na zakupy
rosyjskich specjałów. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju. Powrót do
Warszawy w godzinach wieczornych.

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
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CENA: 3 399 PLN
Termin:

30.09 - 04.10.2018

Cena zawiera:
• przelot samolotem rejsowym
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• 4 noclegi w hotelu*** w pokoju 2-osobowym z łazienką
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• opiekę polskojęzycznego rezydenta/pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL+CP 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN,
bagaż 1 000 PLN)
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Największe atrakcje:
• najważniejsze zabytki
rosyjskiej stolicy
• wizyta na Kremlu
• panorama Moskwy
• zwiedzanie Teatru Bolszoj
• zwiedzanie Kuskowa
• rejs statkiem po rzece
Moskwa

Cena nie zawiera:
• dopłaty do wizy rosyjskiej: 400 zł
• pakietu do realizacji programu wycieczki: 180 EUR (rezerwacje
i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety
komunikacji miejskiej, transfery, rejs statkiem po rzece Moskwa,
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatnego obligatoryjnie pilotowi
wycieczki
• dopłaty do pokoju 1-os.: 600 zł
• zwiedzania Teatru Bolszoj – wnętrza: 40 EUR (fakultatywnie,
wymagane minimum 10 osób)
• wizyty w Muzeum Kosmonautyki: 25 EUR (fakultatywnie, wymagane
minimum 10 osób)
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