
Sankt Petersburg –Wenecja Pó nocy
Terminy: 24.06. -  30.06.2012    10.07. – 16.07.2012r.
 Cena: 1890 z /osób
…  Miasto carów, kolebka rewolucji.Miasto niez omnej woli trwania podczas trwaj cej 900 dni blokady  w czasie II wojny 
wiatowej. Przez ponad pó  wieku by o Leningradem, by w czerwcu 1991 roku powróci   do swej pierwotnej nazwy. Zacz a odradza

si  zbiorowa pami . W czasach radzieckich zmieniono bowiem  nie tylko nazw  miasta, ale tak e nazwy niemal 500 ulic, placów,
budynków, parków, mostów.  Dzi  Petersburg to miasto 600 mostów, cz ce w sobie cechy zarówno Pary a, Londynu  i  Wenecji,
miejscami przewy szaj c te miasta swoim rozmachem za o enia architektonicznego przepychem i czasów imperatorskiej Rosji.

1 dzie – Wyjazd autokarem z Polski o godz. 7:00. Przejazd na Litw  do Wilna.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (je li czas pozwoli wieczorne zwiedzanie
Starówki).  1 Nocleg.
2 dzie – niadanie. Zwiedzanie Wilna. Ok. godz. 14.00 obiad. Wyjazd do S. 
Petersburga (przejazd nocny)
3 dzie – Przyjazd do S. Petersburga w godzinach rannych. Po przyje dzie
autokarowa wycieczka objazdowa po mie cie: Sobór w. Piotra i Paw a, sobór w.
Izaaka, sobór Zbawiciela, Sobór Kaza ski, Gmach Admiralicji, Twierdza
Pietropaw owska. Zakwaterowanie w Hotelu. Obiadokolacja, czas wolny. 2 Nocleg.
4 dzie – Wycieczka autokarem do Carskiego Sio a letniej rezydencji carów
rosyjskich. zwiedzimy: Wielki Pa ac Katarzyny, ogl daj c: Wielk  Sal , Jadalni
Rycersk , Sal  Obrazów, Komnaty Agatowe, Bursztynow  Komnat . Obiad w
restauracji " Rosyjski Dom ".  Powrót do Petersburga, czas wolny. 3 Nocleg.
4 dzie – Zwiedzanie Newskiego Prospektu i okolic: Sobór Kaza ski, Pa ac
Jusupowa, most Bankowski, Kana  Gribojedowa, Gostinnyj Dwor, pa ac
Szeremietiewa, pomnik Katarzyny II, monastyr Aleksandra Newskiego. Zwiedzanie
Ermita u w Pa acu Zimowym - jednego z najs ynniejszych muzeów wiata.
Obiadokolacja. 4 Nocleg.
5 dzie – Wycieczka do Peterhofu (letnia rezydencja cesarzy rosyjskich z 

prawdziw  per  - Dolnym Parkiem z unikatowymi kaskadami i fontannami oraz pa acami: „Mon Plaisir”, „Marli”, pawilonem
„Ermita ”). Po po udniu dla ch tnych wizyta w Muzeum Transportu Kolejowego lub Wojska. Obiadokolacja. 5 Nocleg.
6 dzie  – Po niadaniu czas wolny na zakupy, opuszczenie hotelu, wyjazd do Polski ok. godz. 10:00 .
7 dzie – Przyjazd ok. godz. 12:00
Uwaga:  Kolejno  zwiedzania obiektów mo e ulec zmianie. Maj c na uwadze czynno ci zwi zane z wizowaniem
i rezerwacj  biletów do zwiedzanych obiektów, nale y przed o y  paszporty (z wa no ci  co najmniej  6 miesi cy
od daty powrotu) 60 dni wcze niej. (przed planowanym terminem wycieczki).
W cenie:
- 1 nocleg ze niadaniem i obiadokolacj  w Wilnie,
- przewodnik w j. Polskim po Wilnie (4 godz.)
-  obiad w Wilnie w 2 dniu wycieczki (po zwiedzaniu)
- 4 noclegów ze niadaniem  w hotelu w S. Petersburgu
- 4 obiadokolacje (lub pó ne obiady ) w S. Petersburgu;
- opieka pilota na ca ej trasie i us ugi lokalnych przewodników;
- ubezpieczenie KL 10.000 USD + NNW  5.000 PLN+ Baga ;
- transport autokarem klasy lux (barek, WC, TV, uchylne siedzenia, klimatyzacja)
- podatek VAT

wiadczenia za dodatkow  op at :
- bilety wst pów do zwiedzanych obiektów  - ok. 80 Euro 
- koszty wizy i vouchera ok.  250 z /os. (konsulat w Krakowie)

W celu uzyskania wizy nale y: wype ni  wniosek wizowy z 1 zdj ciem i dostarczy wraz z paszportem  najpó niej  na 60 
dni przed terminem wycieczki.
Organizator ;  ALMA TOUR Biuro Turystyki.  T umaczenia. Education.
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg   tel/fax 015 823 57 65 ZAPRASZAMY!!!


