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Sankt Petersburg

Dzień 1
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych. Przejazd w okolice 
Augustowa. Możliwość zorganizowania rejsu. Rejs Szlakiem Papieskim 
- Rzeka Netta - Jezioro Necko - Rzeka Klonownica (najkrótsza żeglowna 
rzeka w Europie) - Jezioro Białe - Śluza Przewieź - Jezioro Studzieniczne 
– powrót. Dwu i pół godzinny rejs katamaranem. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w dalszą drogę do Sankt 
Petersburga. Przyjazd na miejsce. Obiadokolacja, zakwaterowanie 
w hotelu. Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Zwiedzanie miasta. Spacer po najdłuższej i najbardziej 
reprezentacyjnej ulicy Sankt Petersburga - Newskim Prospekcie. Jest 
to główna arteria Petersburga, powstała w czasach Piotra Wielkiego. Ciągnie 
się na długości 4,5 km. Zobaczymy między innymi: Dom Knigi, monument 
Katarzyny II, Grand Hotel Europa czy Kościół św. Katarzyny, w którym 
przez wiele lat znajdował się grób Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Zwiedzanie Twierdzy Pietropawłowskiej, której data powstania wyznacza 
jednocześnie datę początku istnienia miasta Sankt Petersburg. W obrębie 
Twierdzy znajduje się również Sobór św. Piotra i Pawła – czyli miejsce 
pochówku carów (m. in. Piotr I, Katarzyna II, Mikołaj II). Po zwiedzaniu 
chwila czasu wolnego (Możliwość zakupu tradycyjnych rosyjskich 
produktów. Polecamy płatoki - duże chusty, malowane w tradycyjne wzory 
kwiatowe, matrioszki, jajka faberge czy maskotki Czeburaszki). Następnie 
powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania miasta Cara Piotra I. Spacer dalszą 
częścią Newskiego Prospektu. Zobaczymy: Plac św. Izaaka z pomnikiem 
Mikołaja I, pomnik Piotra I, sobór św. Izaaka, krążownik Aurora, z którego 
wystrzał został uznany za początek rewolucji październikowej, sobór 
Św. Trójcy - Ławra Aleksandra Newskiego, Sobór Kazański oraz Ermitaż 
- jeden z największych (o ile nie największe) i najbogatszych muzeów 
świata - składa się z 7 gmachów, w skład których wchodzi Pałac Zimowy. 
Kolekcja liczy ok. 3 mln eksponatów reprezentujących wiele różnych epok, 
a sale ekspozycyjne mają łączną długość prawie 20 km. Zobaczymy 
dzieła artystów światowej sławy, takich jak: Rembrandta, Renoira, Tycjana, 
Picassa, Michała Anioła, Moneta, Van Gogha oraz przedstawicieli sztuki 
rosyjskiej, takich jak Szyszkin czy Riepin. Po zwiedzaniu powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do Carskiego Sioła – letniej rezydencji carów, którą 
szczególnie upodobała sobie Katarzyna II. Carskie Sioło słynie między 
innymi z „ósmego cudu świata” - czyli Bursztynowej Komnaty. Obecnie 
podziwia się jedynie jej rekonstrukcję. Kolejno przejazd do Wielkiego Pałacu 
Peterhof. Fontanny - pułapki czy sprytne fontanny strzelające strumieniami 
wody w określonych odstępach czasu, cztery wielkie kaskadowe fontanny 
w kształcie schodów spływają w dół zielonych tarasów, które stanowią 
piedestał dla usytuowanego na wzgórzu pałacu. To tylko niektóre z atrakcji, 
jakie kryje Dwór Piotra. Po zwiedzaniu powrót do hotelu (opcjonalnie, 
istnieje możliwość, powrotu z Pałacu Peterhof – wodolotem, który płynie 
bezpośrednio z ogrodów przez Zatokę Fińską do Petersburga ) – dopłata 
850 rubli (50 zł). Wieczorem zapraszamy na uroczystą, integracyjna 
obiadokolację z programem folklorystycznym i pieśniami rosyjskimi 
(konsumpcja typowych dań kuchni rosyjskiej – m.in. pielmieni, barszcz/
solianka przy akompaniamencie zespołu muzycznego). Nocleg.

Dzień 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Pskowa. Zwiedzanie 
Twierdzy w Pskowie – której mury wytrzymały 26 oblężeń. Po zwiedzaniu 
wyjazd w dalszą drogę. Przyjazd do Wilna – stolicy Litwy. Zakwaterowanie 
w hotelu, Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zwiedzanie Wilna. W 
programie między innymi kaplica MB Ostrobramskiej, Cerkiew św. Ducha, 
Klasztor oo. Bazylianów, i „Cela Konrada” gdzie był więziony Adam 
Mickiewicz wraz z innymi fi lomatami, kamienica Joanny Mickiewiczowej - 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 6 noclegów, w tym jeden w okolicy Augustowa, 4 w Sankt 
Petersburgu i 1 w Wilnie,   WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie, OPIEKĘ PILOTA na całej 
trasie wycieczki, TRANSPORT: przelot samolotem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, 
bagaż Signal Iduna S.A., NOCNĄ WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ. 

CENA NIE ZAWIERA
BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów, OPIEKI LOKALNYCH przewodników 
podczas zwiedzania Sankt Petersburga i Wilna, ZESTAWÓW AUDIO GUIDE dla 
każdego uczestnika - 55 zł/os + 100 euro, OBOWIĄZKOWEJ WIZY - dopłata 350 zł. 

8 dni

TERMIN CENA

05.10 – 12.10.2019 1990 zł

09.11 – 16.11.2019 1990 zł
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WYCIECZKI
ul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl

ostatnie miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza. Po zwiedzaniu 
chwila czasu wolnego i wyjazd w drogę powrotną.

Dzień 8
Przyjazd do kraju i zakończenie wycieczki w godzinach porannych.


