WYCIECZKA
WYCIECZKA
Do
DO PARYŻA
PETERSBURGA
6 dni
SANKT PETERSBURG 6 DNI
TALLINA - RYGA
22.00 zbiórka i wyjazd autokaru do Rygi (650km- ok10h)
Dzień 1
– ok. 8.00 przyjazd do Rygi zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, Ratusz,
Zamek Kawalerów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw.
"Trzej Bracia", Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom Bractwa
Czarnogłowych;
- Przejazd do Tallina – (300 km ok. 6 godz.)
- po drodze postój w Parnawie – krótki odpoczynek nad morzem
- przyjazd do Tallina w godz. wieczornych
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 2
- śniadanie, wykwaterowanie; spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Tallina
m.in. Górne i Dolne Stare Miasto /Cerkiew Aleksandra Newskiego, 2
średniowieczne wieże; "Długi Herman" i "Gruba Małgorzata",
- przejazd do Sankt Petersburga (350 km – ok. 7 godz.)
- ok. 20.00 przyjazd do Hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
Dzień 3
- śniadanie, zwiedzanie Sankt Petersburga: Twierdza Pietropawłowska z
Katedrą św. Piotra i Pawła, w której znajdują się groby carów, krążownik Aurora,
Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka, Newski Prospekt - główna ulica miasta,
katedra Kazańska, cerkiew Zbawiciela na Krwi, Plac Sztuki, pomnik Puszkina,
Po południu czas wolny - spacer Newskim Prospektem - centrum handlowe i
kulturalne St. Petersburga. Obiad.
Rejs stateczkiem rzekami i kanałami Sankt Petersburga zwanego Wenecją
Północy.„Petersburg nocą” – zobaczymy „Białe Noce”, zwodzone mosty…
- powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 4
- śniadanie; przejazd do Peterhofu – malowniczo położonej rezydencji Piotra I
nad Zatoką Fińską. zwiedzanie parku dolnego, gdzie zgromadzone są najbardziej
atrakcyjne fontanny i kaskady, czas wolny
- przejazd do Carskiego Sioła (Miasto Puszkina) – zwiedzanie Pałacu Katarzyny
ze słynną bursztynową komnatą.
- powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 5
- śniadanie, dalsze zwiedzanie z przewodnikiem Sankt Petersburga, m.in.: wnętrz
Pałacu Zimowego, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata Ermitaż; po południu: cerkiew i klasztor Smolny, gmach Admiralicji, gmach
Sztabu Generalnego, Pałac Marmurowy (bez zwiedzania wnętrz), a także Cypel
Wyspy Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Plac Senacki ze
słynnym pomnikiem Piotra I - Miedziany Jeździec.
- czas wolny
- obiadokolacja w restauracji w Petersburgu
- nocny przejazd non stop przez Rosję, Łotwę, Litwę do Polski (1200 km – ok. 20
godz.)
Dzień 6
- po drodze postoje – śniadanie we własnym zakresie
- obiad na trasie
- przyjazd do Białej Podl w godzinach popołudniowych
Ew. dodatkowy nocleg w Petersburgu – Cena wyższa o ok. 180 zł/os

Cena: do ustalenia
Cena obejmuje:

-przejazd komfortowym autokarem,
opłaty drogowe
-4 noclegi w hotelach ***
-3 noclegi w hotelu w Sankt
Petersburgu
- 1 nocleg w Tallinie
- wyżywienie wg. programu
-usługę przewodnika na trasach
zwiedzania,
-opieka pilota,
-ubezpieczenie NNW na sumę 3000
zł, KL na sumę 10 000 Euro
-wizę rosyjską
-bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów
- rejs statkiem,

* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa

