MOSKWA ZIMĄ - 4 DNI
Mroźny blask rosyjskiej stolicy

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Moskwy.
Transfer do hotelu, kolacja, a następnie wieczorna przechadzka po
centrum. Słynnym moskiewskim metrem, zatrzymując się na
najpiękniejszych stacjach, pojedziemy na Plac Czerwony. Tam
spacer między podświetlonymi murami Kremla, fasadą Głównego
UniwerMagu, gmachem Muzeum Historycznego i bajeczną bryłą
soboru Wasyla Błogosławionego. By night zobaczymy także słynny
Teatr Bolszoj oraz plac Maneżowy z Hotelem Rossija. Powrót do na
nocleg do hotelu. [K]

Zapraszamy na zimowy
przedłużony weekend
w Moskwie. Rosyjską stolicę
poznamy w najpiękniejszej
odsłonie - gdy skrzy się
w blasku śniegu i lodu. Bogaty
program zwiedzania obejmuje
główne atrakcje Moskwy,
wypad za miasto do słynnego
klasztoru Siergijew Posad,
a dla chętnych wyjście na
spektakl do znamienitego
Teatru Bolszoj. Nie zabraknie
też smaczków takich jak
wizyta w Domu Bułhakowa,
przejażdżki moskiewskim
metrem czy wieczorny spacer
po Arbacie.

Dzień 2 Po śniadaniu z lokalnym przewodnikiem 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. Później 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, a także
podziwianie panoramy bitwy pod Borodino. Kolacja, a wieczorem
fakultatywnie wyjście do Teatru Bolszoj (spektakl w zależności od
repertuaru). [S, K]
Dzień 3 O poranku wyjazd rejsowym autobusem do miejscowości
Siergijew Posad (ok. 1,5 godz.). Tam zwiedzanie jednego
z najważniejszych
centrów
pielgrzymkowych
w
Rosji
–
Troicko-Siergijewskiej Ławry: zobaczymy najpiękniejsze świątynie,
poznamy historię życia założyciela klasztoru, św. Siergieja
Radoneżskiego oraz wejdziemy na dzwonnicę. Czas na obiad
w stołówce dla pielgrzymów, a następnie powrót podmiejskim
pociągiem do Moskwy. Po południu odwiedzimy niezwykłe Muzeum
Bułhakowa w „niecharoszej kwartirze”. Kolacja, a wieczorem
przechadzka po Arbacie – tętniącej życiem ulicy, przy której
w XIX w. mieszkał Puszkin, a w połowie XX wychowywał się
Okudżawa. Fakultatywnie wyjście na koncert muzyki rozrywkowej
(w zależności od repertuaru). [S, K]
Dzień 4 Po śniadaniu kontynuujemy poznawanie Moskwy. Przejazd do
odrestaurowanej niedawno posiadłości Carycyno, którą w XVIII w.
Katarzyna Wielka kazała przebudować na swoją letnią rezydencję.
Będziemy tam spacerować po rozległym parku oraz zobaczymy
wnętrza Wielkiego Pałacu i Chlebnego Domu. Następnie udamy się do
słynnej Galerii Tretiakowskiej – tam wyprawa w głąb dziejów
rosyjskiej sztuki, poczynając od średniowiecznych ikon Andrieja
Rublowa. Około godz. 16:30 transfer na Dworzec Białoruski i przejazd
specjalnym pociągiem ekspresowym na lotnisko Szeremietiewo.
Wylot wieczornym lotem do Warszawy. [S]
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CENA: 4200 PLN + 100 USD
Termin: 19.01 – 22.01.2019

Cena zawiera:
• przelot Warszawa-Moskwa-Warszawa
• wszystkie transfery, przejazdy mikrobusami wg programu,
• przejazdy komunikacją miejską
• zakwaterowanie w hotelu ***
• wyżywienie: śniadania i kolacje zgodnie z programem
• (S – śniadanie, K – kolacja)
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę pilota-przewodnika oraz usługi przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
• koszty wizowania
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
• zwyczajowych napiwków ok. 15 USD;
• dopłaty do pokoju 1-os.: 80 USD.

Największe atrakcje:
• moskiewski Kreml
• piękne stacje moskiewskiego
• metra
• dzieła sztuki Galerii
• Tretiakowskiej
• klasztor w Siergijew Posad
• muzeum - dom Bułchakowa
• wieczorny spacer po Arbacie
• lodowe rzeźby i lodowiska
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