
ROSJA Szkolenie Petersburg samolotem 6 dni

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników na lotnisku w 
Warszawie 2 godziny przed wylotem. Przelot 
do Petersburga. Krótka objazdowa wycieczka 
po mieście, transfer do hotelu. Obiadokolacja. 
Nocleg.

2 DZIEŃ Śniadanie. Wizyta w Ławrze św. 
Aleksandra Newskiego, w której znajduje się 
relikwiarz ze szczątkami Aleksandra Newskie-
go, jednego z patronów miasta, które zostały 
przeniesione do Petersburga na rozkaz Piotra 
I. Spacer na cmentarz Tichwiński, na którym 
pochowani są ludzie kultury, nauki i sztuki 
Rosji m.in.: Czajkowski, Dostojewski, Borodin, 
Rubinstein. Katedra pod wezwaniem św. Izaaka 
– przepiękna cerkiew, która została zbudowa-
na według projektu architekta Monferranda, 
wnętrza katedry ozdobione kamieniami pół-
szlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, 
wywierają niezapomniane wrażenie. Kolejnym 
punktem będzie symbol miasta Pomnik Piotra I 
„Jeździec Miedziany” - postawiony ku czci pa-
mięci założyciela Petersburga na rozkaz Kata-
rzyny Wielkiej. Plac Sztuk – przy którym mieści 
się zespół budynków muzealnych i teatralnych, 
zaprojektowany przez architekta Rossiego. Cer-
kiew Zbawiciela Na Krwi, powstała jako pomnik 
ku czci pamięci cara Aleksandra II, zamordowa-
nego przez spiskowców w tym właśnie miejscu. 
Cerkiew jest zbudowana w stylu rosyjskich 
świątyń XVII wieku. Wewnątrz i na zewnątrz 
jest ozdobiona pięknymi mozaikami. Newski 
Prospekt – reprezentacyjna ulica miasta, przy 
której znajduje się pomnik Katarzyny II, eks-
kluzywne delikatesy rodziny Jelisiejów oraz 
katedra Kazańska ze świętą ikoną Matki Boskiej 
Kazańskiej. Czas wolny na Newskim Prospek-
cie. Obiadokolacja, nocleg.

Dla chętnych – wieczór folklorystyczny w Pałacu 
Mikołajewskim: rosyjskie pieśni i tańce ludowe, 
oraz „bufet rosyjski” z kawiorem, szampanem i 
wódką.

3 DZIEŃ Śniadanie. Przejazd na wyspę Kotlin 
gdzie znajduje się miejscowość Kronsztad z 
twierdzą. Historia miejsca jest nierozerwalnie 
związana z Piotrem I – założony przez niego 
fort miał bronić stolicy imperium. Jeszcze do 
niedawna, Kronsztad był zamkniętą bazą Ra-
dzieckiej Floty Bałtyckiej. Zwiedzimy również 
Sobór Morski, który przeszedł kapitalny re-
mont i zachwyca swoim blaskiem. Powrót do 
Petersburga. Krążownik „Aurora” (z zewnątrz), 
który obecnie jest na stale zacumowany przy 
nadbrzeżu Piotrogrodzkim. Twierdza Pietro-
pawłowska – pierwsza budowla na terenie Pe-
tersburga, której dzień założenia jest uznawany 
za dzień powstania miasta, na terenie Twierdzy 
znajduje się pierwsza cerkiew petersburska 
- cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła, w 
której znajduje się grobowiec carów rosyjskich. 

Cypel największej wyspy w mieście - wyspy 
Wasilewskiej, gdzie za czasów Piotra I mieścił 
się port morski. Obiad w typowej rosyjskiej re-
stauracji z muzyką na żywo. Nocleg.

Wieczorem dla chętnych – balet albo opera w 
jednym z teatrów Sankt Petersburga.

4 DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do Carskiego Sioła, 
letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie piękne-
go Pałacu Katarzyny, budowanie którego roz-
poczęto jeszcze za czasów Piotra I. Zobaczą 
Państwo wnętrza Pałacu, w tym słynną Komna-
tę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300-lecia 
Petersburga. Oprócz zwiedzania pałacu pospa-
cerują Państwo po parku rezydencji. Po połu-
dniu przejazd do Peterhofu, który z pewnością 
można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją 
carską. Piotr I, natchniony widokami Wersalu 
zbudował swój „mały Wersal” pod Petersbur-
giem – Park Dolny o powierzchni ponad 102 
hektarów, położony nad Zatoką Fińską, zdobią 
przepiękne fontanny, kaskady, rzeźby, pałacyki. 
Z Peterhofu do Petersburga odbędziemy pano-
ramiczny rejs wodolotem, najpierw Zatoką Fiń-
ską a następnie Newą wpłyniemy do centrum 
miasta. Obiadokolacja, nocleg

Dla chętnych – nocna wycieczka „Białe noce 
- zwodzone mosty Petersburga”, podczas któ-
rej będą mogli Państwo zobaczyć wywierający 
ogromne wrażenie widok otwieranych mostów 
przez Newę. Słynny widok otwartego mostu Pa-
łacowego z Twierdzą Pietropawłowską w tle jest 
jednym z symboli Petersburga.

5 DZIEŃ Śniadanie. Rejs statkiem po kanałach 
i rzekach „Wenecji Północy” z widokami na za-
bytki, mosty i parki miasta. Po rejsie zwiedzanie 
muzeum państwowego Ermitaż wraz z wystawą 
Impresjonistów – jednego z największych świa-
towych zbiorów dzieł sztuki. Zobaczą Państwo 
perły kolekcji Ermitażu – sale reprezentacyjne 
pałacu Zimowego, arcydzieła Leonardo da Vin-
ci, Rafaela, Rembrandta, Rubensa. Po południu 
odwiedzimy muzeum Faberge, które mieści się 
w całkowicie odrestaurowanym, jednym z naj-
piękniejszych pałaców Petersburga - Szuwa-
łowskim. Kolekcja muzeum mieści ponad 4000 
eksponatów rodzin królewskich z dworów całej 
Europy, dzięki różnorodności i jakości zbiorów 
zaliczana jest do najciekawszych w Europie. 
W muzeum można zobaczyć jedyną w swoim 
rodzaju kolekcję dziewięciu Jaj Faberge. Czas 
wolny na Newskim Prospekcie. W wolnym cza-
sie można odwiedzić inne muzea. Obiadokola-
cja, nocleg.

6 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z hote-
lu. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do 
kraju.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem rejsowym Warszawa-Pe-

tersburg-Warszawa
• opieka polskojęzycznego rezydenta w Pe-

tersburgu
• ubezpieczenie KL (30 000 EUR), NNW i bagaż
• 5 noclegów w hotelu *** - pokoje 2 osobowe 

z łazienkami
• wyżywienie: 5 śniadań (bufet)
• opłata wizowa i pośrednictwo
• podstawowy pakiet realizacji programu: 

przewodnicy; system Tour Guide; 5 obiado-
kolacji serwowanych w hotelach lub na mie-
ście; bilety wstępu: Ermitaż (z impresjoni-
stami), Peterhof – ogród dolny, Carskie Sioło 
– pałac Katarzyny i ogród, Sobór Św. Izaaka, 
twierdza Piotra i Pawła, Cerkiew Zbawiciela 
na krwi, Aleksandro-Newska Ławra, rejs stat-
kiem, rejs wodolotem, Muz. Faberge – cena 
pakietu 

CENA NIE ZAWIERA:
• wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajew-

skim z furszetem 200 zł. (płatne przy rezer-
wacji)

• nocna wycieczka w godzinach 0:00–2:00 
„Zwodzone Mosty” (czas trwania ok. 2 godzi-
ny) ok. 20 EUR/os.

• wydarzenia kulturalne (balet, opera itp.) 
na zapytanie w zależności od repertuaru i 
miejsca

UWAGI
• Program imprezy jest ramowy, kolejność 

zwiedzania może ulec zmianie.
• Dopłata do pokoju 1-os.: 600 zł

WIZY
30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do 
biura dokumenty niezbędne do uzyskania 
wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i 
podpisany osobiście wniosek wizowy (wniosek 
i instrukcje znajdują się na stronie interneto-
wej https://visa.kdmid.ru)
2) zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Fe-
deracji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.
rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycz-
nym - twarz na wprost, kolorowym, na białym 
tle, nie starszym, niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od za-
kończenia ważności wizy, posiadający mini-
mum 2 wolne strony.

TERMIN: 27.05-01.06.2018

Trasa: Sankt Petersburg => Carskie Sioło => Peterhof


