BIURO TURYSTYCZNE ŻAK

Widzieliście kiedyś białe noce? Coś niesamowitego!
Widno jest przez cały czas... A do tego jeszcze
niezwykła atmosfera Petersburga.

SANKT PETERSBURG
31.05. - 07.06.2014 cena 2150 zł
PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ 1
Godz. 04.00 Zbiórka uczestników w Toruniu . Wyjazd.
Całodzienny przejazd przez Polskę, Litwę, do Estonii. Zakwaterowanie, nocleg
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie Talina (ok. 2 godz). Spotkanie z przewodnikiem miejskim,
zwiedzanie miasta – Górne miasto, Starówka, kościół św. Olafa. Przejazd do Petersburga. Zakwaterowanie w
hotelu,obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych pierwsze spotkanie z Petersburgiem i „białymi nocami” wieczorem.(spacer z
pilotem, ew. przejazd komunikacja miejską)
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wycieczka panoramiczna – objazd po mieście, zwiedzanie Aurory. Zwiedzanie Peterhofa zespołu
najsłynniejszych fontann parkowych w jednej z carskich rezydencji (Wejście tylko na teren parku). Obiadokolację,
powrót na nocleg. (Możliwość organizacji rejsu statkiem pod czas podnoszenia mostów ).
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd w Centrum miasta, zwiedzanie Wyspy Wasiliewskiej i Twierdzy Piotra i Pawła (znajdują się tam
groby carów rosyjskich), zwiedzanie Ermitażu – jednego z najsłynniejszych muzeów świata. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg. Uwaga, kolejność dni i obiektów zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin i dni
rezerwacji. Śniadania będą podawane w hotelu, obiadokolację natomiast w restauracjach w mieście.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie . Przejazd przez Starówkę komunistyczna z pomnikiem Lenina. Przejazd do Carskiego
Sioła. Zwiedzanie Pałacu, gdzie znajduje się słynna Bursztynowa Komnata. Przejazd do Pskowa (w tym dniu w
zależności od godzin rezerwacji Carskiego Sioła – obiad w Carskim Siole lub obiadokolacja w Pskowie.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie, krótkie zwiedzanie Pskowa, przejazd w stronę granicy rosyjsko łotewskiej, przekroczenie granicy. Przejazd
do Rygi . Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi. Spotkanie z przewodnikiem miejskim. Zwiedzanie miasta. Zamek Ryski, Katedra,
Kamieniczki oraz Stare miasto, chwila czasu wolnego. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Torunia
Cena zawiera:
wyżywienie i noclegi zgodnie z programem ramowym 7 noclegów (hotele **/***),
pilot na całej trasie wycieczki, przewodnicy miejscy Ryga, Tallin, Petersburg
opłaty meldunkowe i graniczne, ubezpieczenie KL, NNW przejazd autokarem, opłaty drogowe, autostradowe i
parkingowe.

Dodatkowo płatna wiza rosyjska ok. 350 zł, wstępy ok. 100 euro

Biuro Turystyczne ŻAK Izolda Koprowska;
Łasin, ul. Dworcowa 22c
oddział w Toruniu ul. Rabiańska 17/2
tel./fax. 56 622 47 66 ; kom 602 151 730, 604 586 579
www.turystyka-zak.pl: e-mail: biuro@turystyka-zak.pl

