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

Hostel Artist

Centralnie położony hostel oferujący jedne z najlepszych warunków
noclegowych pośród wszystkich hosteli w Moskwie. Najbliższa stacja metra:
Baumanskaja (linia nr 3) – w odległości 250 m od hostelu. Dojazd do Dworca
Jarosławskiego lub Kazańskiego: 2 stacje metra z jedną przesiadką.

t

- pokój 1-osobowy: 58 €
- pokój 2-osobowy: 44 € od osoby
- pokój 4-osobowy: 25 € od osoby
- pokój 6-osobowy: 23 € od osoby
- jedno łóżko w pokoju 6-osobowym: 27 € od osoby
Ceny nie zawierają śniadania!
Pokoje wieloosobowe są mieszane, dostępne są jednak pokoje 6-osobowe dla kobiet.

3* hotel Izmailovo

ps

Dobry hotel 3* oddalony 5 stacji metra od Kremla, położony bezpośrednio przy
stacji metra. Strona internetowa: www.izmailovo.ru
- pokój dwuosobowy: 63 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 108 € ze śniadaniem
*** OKRES TARGOWY ***
21.-22.04., 26.-27.05., 16.-17.06., 15.-16.09., 22.-23.09.
- pokój dwuosobowy: 69 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 119 € ze śniadaniem

3*+ hotel Budapest

ps

Bardzo dobry, wart polecenia hotel, położony przy spokojnej, małej uliczce
w ścisłym centrum miasta, blisko stacji metra „Kuznetskij Most“. Około 25 minut
na pieszo do Kremla. Strona internetowa: www.hotel-budapest.ru
- pokój dwuosobowy double (podwójne łóżko): 86 € od osoby ze śniadaniem
- pokój dwuosobowy twin (dwa oddzielne łóżka): 95 € od osoby ze
śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 156 € ze śniadaniem
*** OFERTA SPECJALNA ***
od 15 lipca do 25 sierpnia
- pokój dwuosobowy double (podwójne łóżko): 55 € od osoby ze śniadaniem
- pokój dwuosobowy twin (dwa oddzielne łóżka): 63 € od osoby ze
śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 96 € ze śniadaniem
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3* hotel Midland-Sheremetievo

ps

Położony blisko lotniska Sheremetievo, najbardziej korzystny cenowo ze
wszystkich hoteli położonych blisko lotniska.
Strona internetowa: hotel-midland.ru
- pokój dwuosobowy: 63 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 87 € ze śniadaniem

Możemy zarezerwować dla Państwa także inne noclegi w Moskwie!

Transfery w Moskwie
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie Moskwy. 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

39 € w wypadku 1 os.
22 € od osoby w wypadku 2 osób
25 € od osoby w wypadku 3 osób
20 € od osoby w wypadku 4 osób

Lotnisko Sheremetievo/Domodedovo/Vnukovo – hostel/hotel

57 € w wypadku 1 os.
29 € od osoby w wypadku 2 osób
32 € od osoby w wypadku 3 osób
26 € od osoby w wypadku 4 osób

Hostel/hotel – lotnisko Sheremetievo/Domodedovo/Vnukovo

52 € w wypadku 1 os.
26 € od osoby w wypadku 2 osób
29 € od osoby w wypadku 3 osób
25 € od osoby w wypadku 4 osób

Moskwa – 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.

Kreml, Plac Czerwony i okolica, słynna historyczna ulica
Arbat oraz wybrane najpiękniejsze i najciekawsze stacje
moskiewskiego metra słynące jako podziemne pałace

175 € w wypadku 1 os.
110 € od osoby w wypadku 2 osób
75 € od osoby w wypadku 3 osób
60 € od osoby w wypadku 4 osób
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Wycieczki do Złotego Pierścienia
Mogą Państwo zamówić u nas kompleksową wycieczkę ze zwiedzaniem lub nawet kilkudniowy program łączący kilka
miast Złotego Pierścienia lub same bilety na dojazd do wybranego miasta.
We wszystkie ceny zwiedzania wliczone są bilety wstępu, transport podczas programu oraz obsługa
angielskojęzycznego przewodnika. Zostaną Państwo odebrani z hotelu lub z dworca kolejowego i po zwiedzaniu
odwiezieni w to samo lub inne miejsce w centrum miasta.
Uwaga – ceny biletów kolejowych nie są zależne od odległości, lecz od rodzaju pociągu, jaki kursuje na danej
trasie. Dlatego krótsze odcinki są niekiedy droższe, gdyż dostępne są na nich wyłącznie droższe pociągi.

Jarosławl

267 km od Moskwy = 4,5 godziny samochodem, pociągiem około 3 godziny

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce siedzące, z Moskwy: 07.35 – 10.51, powrót: 19.32 –
22.53

Zwiedzanie miasta na pieszo

39 € w jedną stronę
65 € w obie strony
55 € w wypadku 1 os.
45 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie miasta na pieszo
(brak oferty ze względu na zbyt dużą odległość od Moskwy)
Wszystkie ceny podane są od osoby.

Kostroma

340 km od Moskwy = 5 godzin samochodem, pociągiem nocnym około 6 godzin

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce sypialne, z Moskwy: 00.35 – 06.44, powrót: 23.00 –
05.43 (brak połączeń dziennych)
W ciągu dnia możliwy jest dojazd do Kostromy autobusem:
bilet w jedną stronę kosztuje około 650 rubli. Jednak ze
względu na dużą odległość nie polecamy tego połączenia.

Zwiedzanie miasta na pieszo

w jedną stronę:
3 klasa 45 €
2 klasa 59 €
w obie strony:
3 klasa 80 €
2 klasa 105 €
€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie miasta na pieszo
(brak oferty ze względu na zbyt dużą odległość od Moskwy)
Wszystkie ceny podane są od osoby.
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Niżny Nowogród

418 km od Moskwy = 6,5 godziny samochodem, pociągiem około 4 godziny

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce siedzące, z Moskwy: 06.45 – 10.40, powrót: 19.10 –
23.10

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce sypialne, z Moskwy: 23.55 – 06.19, powrót: 23.30 –
06.29

Zwiedzanie miasta na pieszo

65 € w jedną stronę
125 € w obie strony
w jedną stronę:
3 klasa 59 €
2 klasa 99 €
1 klasa 149 €
w obie strony:
3 klasa 105 €
2 klasa 190 €
1 klasa 285 €
85 € w wypadku 1 os.
75 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie miasta na pieszo
(brak oferty ze względu na zbyt dużą odległość od Moskwy)
Wszystkie ceny podane są od osoby.

Peresławl Zaleski

149 km od Moskwy = 2,5 godziny samochodem (brak dworca kolejowego)
Dojazd autobusem do Peresławla Zaleskiego
Autobusy odjeżdżają z centralnego dworca autobusowego Szelkowskij w Moskwie.
Dworzec znajduje się przy stacji metra Ssiołkowskaja (rus. Щёлковская) – jest to
ostatnia stacja linii nr 3. Codziennie rano między 07.30 a 10.00 odjeżdża do Peresławla
kilka autobusów. Powrót jest możliwy wieczorem między 16.00 a 21.00 (czas przejazdu
wynosi niecałe 3 godziny). Bilt w jedną stronę kosztuje na miejscu około 400 rubli.
Polecamy wykupić bilety z wyprzedzeniem (konieczne jest okazanie paszportu).
Z Peresławla można jechać dalej autobusem do Jarosławla, Kostromy i Sergiew Posad
(przejazd do Sergiew Posad trwa około 1,5 godziny i kosztuje około 200 rubli).

Zwiedzanie miasta na pieszo

€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie
miasta na pieszo

€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach

Wszystkie ceny podane są od osoby.
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Rostów
Jarosławski/Wielki

210 km od Moskwy = 3,5 godziny samochodem, pociągiem około 2,5 godziny

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce siedzące, z Moskwy: 07.35 – 10.06, powrót: 19.05 –
21.36

39 € w jedną stronę
65 € w obie strony

Zwiedzanie miasta na pieszo

55 € w wypadku 1 os.
45 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie
miasta na pieszo

€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach

Wszystkie ceny podane są od osoby.

Sergiew Posad

75 km od Moskwy = 2 godziny samochodem, pociągiem około 1,5 godziny
Pociągiem do Sergiew Posad
Pociągi podmiejskie (tzw. elektriczki) kursują co 20 minut, Odjazd rano, powrót
wieczorem, cena ok. 200 rubli w jedną stronę – bilety do nabycia wyłącznie na miejscu
w dniu odjazdu.
Autobusem do Sergiew Posad
Autobusy odjeżdżają ze stacji metra "WDNH" ("ВДНХ") w Moskwie co 15 minut –
codziennie między 07.00 a 21.00 (czas przejazdu: 1,5 godziny). Bilet kosztuje około 150
rubli w jedną stronę.

Zwiedzanie miasta na pieszo

39 € w wypadku 1 os.
30 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie
miasta na pieszo

€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach

Wszystkie ceny podane są od osoby.

Suzdal

215 km od Moskwy = 4 godziny samochodem (brak dworca kolejowego)
Dojazd autobusem do Suzdalu
Autobusy odjeżdżają z centralnego dworca autobusowego Szelkowskij w Moskwie.
Dworzec znajduje się przy stacji metra Ssiołkowskaja (rus. Щёлковская) – jest to
ostatnia stacja linii nr 3. Codziennie rano między 06.30 a 08.00 odjeżdża do Peresławla
kilka autobusów. Powrót jest możliwy wieczorem między 18.00 a 20.00 (czas przejazdu
wynosi niecałe 4 godziny). Bilet w jedną stronę kosztuje na miejscu około 250 rubli.
Polecamy wykupić bilety z wyprzedzeniem (konieczne jest okazanie paszportu).
Z Suzdala można jechać dalej autobusem do Jarosławla, Kostromy i Władimira.

Zwiedzanie miasta na pieszo

79 € w wypadku 1 os.
70 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie
miasta na pieszo

€ w wypadku 1 os.
€ przy 2-4 osobach
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Wszystkie ceny podane są od osoby.

Władimir

224 km od Moskwy = 4,5 godziny samochodem, pociągiem około 2 godziny

Bilety kolejowe w obie strony z/do Moskwy
Miejsce siedzące, z Moskwy: 06.45 – 08.30 (droższy pociąg
„Sapsan“), powrót: 18.42 – 20.30 (tańszy pociąg „Lastoćka”)

Zwiedzanie miasta na pieszo

50 € w jedną stronę
75 € w obie strony
55 € w wypadku 1 os.
45 € przy 2-4 osobach

Transfer samochodem w obie strony + zwiedzanie miasta na pieszo
(brak oferty ze względu na zbyt dużą odległość od Moskwy)
Wszystkie ceny podane są od osoby.

Wycieczki kilkudniowe do Złotego Pierścienia
Sergiew Posad, Suzdal i Władimir

485 € w wypadku 2 osób

Wycieczka trwa 2 dni – dojazd razem z przewodnikiem angielskojęzycznym
samochodem z Moskwy, po zwiedzaniu powrót do Moskwy także
samochodem. Nocleg w Suzdalu w hotelu 3* jest wliczony w cenę (pokój
2-osobowy ze śniadaniem).
Sergiew Posad, Władimir, Suzdal, Kostroma, Jarosławl i Rostów

695 € w wypadku 2 osób

Wycieczka trwa 3 dni – dojazd razem z przewodnikiem angielskojęzycznym
samochodem z Moskwy, po zwiedzaniu powrót do Moskwy także
samochodem. 1 nocleg w Suzdalu i 1 nocleg w Jarosławlu - w hotelach 3*
(wliczony w cenę – pokój 2-osobowy ze śniadaniem).
Wszystkie ceny podane są od osoby. W ceny wliczone są podane noclegi, bilety wstępu, transport i obsługa
angielsko-języcznego przewodnika z/do Moskwy.
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