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SPBPKN

St. Petersburg i Puszkin (Carskie Sioło)

4 dni
3 noclegi
Muzeum Ermitaż – wzorowany na francuskim Wersalu carski Pałac Zimowy
Twierdza Pietropawłowska – najstarsza budowla w mieście · przejażdżka łodzią wodnymi kanałami
Puszkin (Carskie Sioło) – rezydencja carów oddalona o 25 km od St. Petersburga
Bursztynowa Komnata – symbol niedostępnej wielkości rodziny Romanowów

225 €

285 €

439 €

(opcja ekonomiczna)

(opcja standardowa)

(opcja komfortowa)

-> bilety 3 klasy

-> bilety 2 klasy

-> bilety 1 klasy

-> hostel lub kwatera prywatna

-> hostel lub 3* hotel w centrum

-> dobry 3* lub 4* hotel w centrum

Plan wycieczki
1 dzień: Przyjazd do St. Petersburga. Transfer i zakwaterowanie.
Czas wolny, nocleg.
2 dzień: Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w tym założonej przez
Piotra I w roku 1703 na Wyspie Zajęczej Twierdzy Pietropawłowskiej, – najstarszej budowli w mieście, która miała służyć do obrony
miasta przed Szwedami, a do 1917 roku pełniła rolę więzienia politycznego, w którym więziono m.in. Tadeusza Kościuszkę, Fiodora
Dostojewskiego, Maksyma Gorkiego, Lwa Trockiego, Jana Kilińskiego
oraz Aleksandra Uljanowa, brata Włodzimierza Lenina. Po południu
czeka Państwa przejażdżka łodzią najpiękniejszymi wodnymi kanałami w St. Petersburgu – będzie okazja uchwycenia i sfotografowania
najważniejszych zabytków miasta z innej perspektywy.

3 dzień: Wycieczka poza miasto – do Carskiego Sioła (Puszkin) –
kompleksu pałacowo-parkowego założonego w XVIII wieku przez
Katarzynę I i będącego rezydencją carów. Oprócz pięknego ogrodu
pałacowego zwiedzą Państwo słynną zrekonstruowaną Bursztynową
Komnatę będącą do dziś symbolem niedostępnej wielkości rodziny
Romanowów.
4 dzień: Dziś zwiedzą Państwo Ermitaż – słynne na całym świecie,
największe w mieście i jedno z największych muzeów sztuki i malarstwa w Europie. Po południu pozostanie czas na zakup pamiątek.
Wieczorem transfer na dworzec i odjazd pociągiem do Moskwy.
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Zapraszamy na wycieczkę do St. Petersburga połączoną ze zwiedzaniem Carskiego Sioła (Puszkin) i Bursztynowej Komnaty!
St. Petersburg jest uważany za jeden z najwspanialszych zespołów urbanistycznych świata i jest jednym z głównych centrów muzealnych świata. Miasto zostało uznane przez UNESCO za ósme najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto na świecie.
Nie bez powodu St. Petersburg nazywany jest Wenecją Północy. Miasto jest położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym ponad 40 wysp. Jest to drugie co do wielkości miasto w Rosji, jednak pod względem odwiedzin turystów przewyższa stolicę.
W St. Petersburgu mają Państwo możliwość przeżycia słynnych Białych Nocy – zjawiska, podczas którego zmierzch przechodzi bezpośrednio
w świt. Okres ten zaczyna się w połowie maja i trwa do końca lipca.

Usługi wliczone w cenę

Terminy

☑ mapa centrum miasta wraz z planem metra

Wycieczka jest możliwa indywidualnie, w dowolnie wybranym terminie

☑ 3 noclegi w pok. 2-osobowych zgodnie z zamówioną opcją

(także zimą). Białe Noce bez dopłaty! Polecamy przysłanie zamówie-

☑ śniadania w kwaterach prywatnych i hotelach (hostele bez śniadań)

nia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 8 tygodni przed

☑ bilet St. Petersburg – Moskwa zgodnie z trasą i zamówioną opcją

terminem podróży.

☑ zaproszenie turystyczne do Rosji (voucher)
☑ pośrednictwo wizowe (wiza rosyjska)

Minimalna liczba osób: 2

☑ obowiązkowa rejestracja wizy na miejscu
☑ gwarancja organizatora turystycznego na rzecz klientów
Koszty dodatkowe od osoby

Wycieczka jest możliwa także w wypadku 1 osoby lub w wypadku
nieparzystej liczby osób. Konieczna jest wówczas dopłata za noclegi
w pokojach 1-osobowych, której wysokość zależy od wybranej opcji.

✗ opłata konsularna (35 €, tryb zwykły)

Uwagi

✗ lot do St. Petersburga (z Berlina od 125 €, z Warszawy od 165 €)

Oferta jest dodatkiem do pakietów transsyberyjskich (IKT, PEK i inne).
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został czas lokalny. Rozkład jazdy oraz opłaty konsularne mogą ulec
zmianie. Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług w momencie dokonywania rezerwacji.

✗ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą (7 €)
✗ transfery na całej trasie (40 €)
✗ zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami (359 €)
Cena 359 € obejmuje wszystkie konieczne bilety wstępu, transport,
obsługę lokalnego przewodnika w języku polskim oraz oraz wszystkie
wycieczki, atrakcje i obiekty wymienione w planie wycieczki.

3 klasa = wagon sypialny bez przedziałów;
2 klasa = przedział sypialny 4-osobowy;
1 klasa = przedział sypialny 2-osobowy.
W pociągach dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie
są dostępne 1-2 toalety z umywalką oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą. Uwaga - w większości pociągów prysznice nie są dostępne.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

EYAND TRAVEL jest członkiem niemieckiego

Maja Forysiak & Albert Kuczynski GbR

związku organizatorów turystycznych

Rungestr. 22-24, D-10179 Berlin, Germany

FORUM ANDERS REISEN e.V. oferujących

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

podróże wysokiej jakości oraz cechujących

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

się odpowiedzialnością za środowisko natural-

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

ne, świadomością społeczną i socjalną.
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