Sprawdzone i polecane przez nas hotele w Jekaterynburgu
Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre doświadczenie
i pozytywne opinie naszych Klientów:

3* hotel Marins Park

Dobry hotel, położony w pobliżu stacji kolejowej.
ps

Strona internetowa: sv-hotel.ru
- pokój dwuosobowy: 49 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 94 € ze śniadaniem

3 * hotel Emerald

ps

Dobry hotel, położony w samym centrum miasta.
Strona internetowa: www.emeraldhotel.ru
- pokój dwuosobowy: 61 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 80 € ze śniadaniem

Możemy zarezerwować dla Państwa także inne noclegi w Jekaterynburgu!

Transfery w Jekaterynburgu
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie Jekaterinburgu. Oznacza także, że kierowca czeka na Państwa z tabliczką
EYAND TRAVEL w wyznaczonym miejscu także w wypadku opóźnienia pociągu/samolotu (okres oczekiwania
wynosi 1 godzina). Kierowcy zwykle nie mówią po angielsku, ale znają kilka podstawowych zwrotów w tym języku.

Dworzec kolejowy – hostel/hotel lub odwrotnie

30 € w wypadku 1 osoby
28 € od osoby w wypadku 2 osób
13 € od osoby w wypadku 3 osób

Lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

35 € w wypadku 1 osoby
23 € od osoby w wypadku 2 osób
17 € od osoby w wypadku 3 osób

Przewodnik angielskojęzyczny podczas transferu jest możliwy za dopłatą 40 €.
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Jekaterynburg – zwiedzanie z przewodnikiem
We wszystkie ceny wliczony jest transport metrem, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z hotelu/kwatery i po zakończonym zwiedzaniu odwiezieni w to samo miejsce.
W razie zainteresowania możliwy jest także transport samochodem, jednak może on być dwukrotnie droższy.

3-godzinna wycieczka piesza po Jekaterynburgu
(najważniejsze zabytki)

70 € od osoby w wypadku 2 osób

Zwiedzanie Cerkwi na Krwi (wzniesionej na miejscu
105 € od osoby w wypadku 2 osób
zamordowania cara Mikołaja II i jego najbliższej rodziny),
wsi Ganina Jama (oddalona ok 15 km miejscowość, w której
pochowano rodzinę carską) i wycieczka do Obelisku –
symbolicznej granicy Azji z Europą, oddalonej od
Jekaterynburga o około 40 km

Góry Ural – wędrówki piesze z przewodnikiem
We wszystkie ceny wliczony jest dojazd z Jekaterynburga do punktu startowego oraz obsługa angielsko-języcznego
przewodnika i instruktora. Zostaną Państwo odebrani z hotelu/kwatery i po zakończonym zwiedzaniu odwiezieni w to
samo miejsce.

Letnia wędrówka górska w Parku Narodowym Olenji
Rutschji (Jelenie Potoki), czas trwania: 8 godzin, stopień
trudności: wymagający.

170 € od osoby w wypadku 2 osób
(obiad dodatkowo 8 € od osoby)

Trasa (do wyboru: 6 km lub 15 km) prowadzi leśną uralską tajgą,
dróżkami i szlakami oraz pośród drewnianej zabudowy powstałej
dzięki uralskim osadnikom 200 lat temu. Najodważniejsi mogą
odwiedzić najgłębszą jaskinię Uralu - „Przyjaźń” (Druzhba).

Wędrówka Parkiem Narodowym „Bazhovskye mesta“.
Czas trwania: 7 godzin, stopień trudności: łatwy.

135 € od osoby w wypadku 2 osób
(cena zawiera piknik)

Zwiedzanie rozpoczyna się od malowniczych przedmieść
Jekaterynburga, wspomnianych w wielu uralskich bajkach
i legendach. Dalsze zwiedzanie prowadzi poprzez wąskie leśne
dróżki i małe drewniane mostki, wprowadzające do tajemniczego
lasu i dalej obok starej osady i źródła wiecznej młodości, aż do
zadziwiającego pięknem jeziora Talkov Kamien.
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