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Zapraszamy na

7- dniową wycieczkę do Sankt Petersburga
„Białe Noce Nad Newą”
Termin wycieczki: 4-10.07.2013
Serdecznie zapraszamy Państwa na letnią wycieczkę do jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych miast Rosji - Sankt Petersburga!
Sankt Petersburg to drugie co do wielkości miasto w Rosji, zwane
jest „północną stolicą“, lub też „kulturalną stolicą kraju“. Petersburg pełny jest urokliwych miejsc i setek niezwykłych zabytków, które koniecznie
trzeba chociaż raz w życiu zobaczyć! Podczas naszej wycieczki do Petersburga zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru Newskim Prospektem – główną
ulicą Sankt Petersburga. Zobaczymy przepiękne kamienice w barokowym
stylu z kopułami w przyjaznych pastelowych kolorach wykonanych zgodnie
z życzeniem Piotra I , bogate hotele, sklepy i wielkie centrum rozrywkowe.
Z pewnością podczas spaceru natkniemy się na przecinające miasto kanały, z których także Petersburg
słynie i dzięki którym porównywany jest do Wenecji. Następnie zobaczymy Pałacowe Wybrzeże , najpiękniejszą część Sankt Petersburga z budynkiem Admiralicji i Soborem Izaaka (największa świątynia, której budowa
trwała przeszło 40 lat !). Obejrzymy również cud architektury baroku, niezwykły Pałac Zimowy dzieła Rastrellego. To tutaj swoją siedzibę mieli carowie. We wnętrzu takie „cuda” jak Jordanowskie Schody czy Komnata Romanowów. Oczywiście czeka nas wizyta w najważniejszym muzeum Petersburga
słynnym Ermitażu , ponoć jak mówią Rosjanie największym muzeum świata –
które posiada imponująca kolekcję ponad 3 milionów dzieł sztuki.
Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem w trakcie tej wycieczki!
Zapraszam serdecznie do rezerwacji, tym bardziej, że mamy tylko jeden termin
wyjazdu!!
Właściciel biura
Przemysław Zakrzewski

Szczegóły i program imprezy
Trasa przejazdu: Ryga - Tallin- Sankt Petersburg - Carskie Sioło - Peterhof – Tallin - Kowno
Transport: Autokar
Profil wycieczki: Oferta objazdowa, W mieście, Wycieczka objazdowa
Rodzaj oferty: wycieczka krajoznawcza, wycieczka tygodniowa, city
tour.
Wyżywienie: Śniadania, Obiadokolacje
Zakwaterowanie: Hotel **/***

DZIEŃ I:
Wyruszamy z jednego z miast Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Mrągowo, Giżycko, Pisz, Suwałki do Rygi jednego z największych w Europie
skupiska architektury secesyjnej. Zwiedzamy starówkę Rygi z przewodnikiem.
Zobaczymy między innymi: Zamek, Katedrę, kościół św. Jakuba, Gildie Kupieckie, kamieniczki secesyjne, Trzej Bracia, Dom Bractwa Czarnogłowych.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

DZIEŃ II:
Po śniadaniu ruszamy do Tallinna (po drodze zatrzymujemy sie na przerwę- nad zatoką) zwiedzamy miasto z przewodnikiem. Zobaczymy m.in. Górne i Dolne Miasto w tym:
mury obronne - z basztami: Długim Hermanem i Grubą Małgorzatą, cerkiew Aleksandra
Newskiego, pałac prezydencki - punkty widokowe, ratusz miejski ,centrum olimpijskie,
pomnik "Estonii". Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III:
Po śniadaniu wuruszamy do NARVY miasta uzdrowiskowego w Estonii, nad
Zatoką Fińską i przy granicy z Rosją. Niegdyś było to uzdrowisko dla szlachty z
Piotrogrodu. Tutaj czeka nas odprawa celno-paszportowa, dalej przejazd do
Sankt Petersburga, zakwaterowanie w hotelu: obiadokolacja. Dzisiaj zapraszamy wszytskich chętnych na wyjazd na wieczorny program: "zwodzone mosty Sankt Petersburga"

DZIEŃ IV:
Po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zobaczymy
najciekawsze zabytki tego niezwykłego miasta m.in.: Ermitaż- Pałac Zimowy, plac zamkowy z kolumną Aleksandra, Sobór św.Izaaka, twierdzę Piertopawłowską z soborem, Sobór Kazański, cerkiew Spasa na Krowii, Prospekt Newski - Gościnny Dom - najstarszy dom towarowy z 1785 r. Niewątpliwą atrakcją tego dnia dla wszytskich
chętnych będzie rejs statkiem po rzekach i kanałach Sankt Petersburga.

DZIEŃ V:
Po śniadaniu wyruszamy do Peterhofu- malowniczo położonej rezydencji Piotra I nad
Zatoką Fińską. Zespół pałacowo-ogrodowy założony przez cara Piotra I położony jest
w parku francuskim min. z fontanną Neptuna wykonaną w 1658 roku w Norymberdze dla
uczczenia końca wojny trzydziestoletniej. Droga przez park doprowadzi nas po krótkim czasie do Zatoki Fińskiej.
W tym dniu będzie również czas wolny na zakupy.

DZIEŃ VI:
Po wykwaterowaniu z hotelu ruszamy do miasta Puszkin znajdującego się
pod jurysdykcją Sankt Petersburga, oddalonego ok. 25 km od centrum ,
wcześniej nosiło ono nazwę Carskie Sioło, tutaj zwiedzimy letnią rezydencję Katarzyny Wielkiej- wielki kompleks pałacowo-parkowy z Bursztynową Komnatą, następnie przejeżdżamy do Pskowa (ewentualny obiad).
Odprawa paszportowo-celna. Przejazd do REZEKNE (zakwaterowanie w
hotelu, kolacja lub obiadokolacja).

DZIEŃ VII:
Po śniadaniu ruszamy do Kowna (ewentualny spacer przez miasto), powrót do Polski.

UWAGI:
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Dopłata do pokoju 1-os.: 500 zł Zniżka dla dziecka do 12 lat na dostawce w pokoju 2os.: 200 zł
WIZA:
30 dni przed wyjazdem - do 4.06.2013 prosimy o dostarczenie do biura dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy (wniosek i instrukcje znajdują się
na stronie internetowej https://visa.kdmid.ru)
2) zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.rusemb.pl - wymiar
3,5 x 4,5 cm, biometrycznym - twarz na wprost, kolorowym, na białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony.

CENA IMPREZY: 1749,- pln/ osobę ZAWIERA:
przejazd autokarem (klimatyzacja, video, barek , wc) 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-osobowych z
łazienkami, 6 śniadań i 6 obiadokolacji, program turystyczny, opiekę pilota, ubezpieczenie.
CENA NIE ZAWIERA:
kosztu wizy rosyjskiej 320 zł – obowiązkowo płatne przy wykupie wycieczki, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, kosztów lokalnych przewodników, biletów komunikacji miejskiej ok. 125 EUR rejsu statkiem po rzekach
i kanałach Petersburga ok. 15 EUR
Kontakt i rezerwacja pod numerem telefonu: 602 154 890, lub Tel./Fax: 58-728-42-69 , mailowo:
biuro@visitours.pl , lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Biuro turystyczne "Visitours"
11-500 Giżycko
ul. Kr. Jadwigi 22/2

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem: 7324
Filia biura w Gdyni:
Gdynia Pogórze, ul.Stefana Czarnieckiego 16 C/4, 81-198
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