
ROSJA SANKT  PETERSBURG
WILNO – PSKÓW - SANKT PETERSBURG – CARSKIE SIO O  - BIA E NOCE 
1 dzie  .  WILNO
Zbiórka uczestników ,wyjazd z kraju we wczesnych godzinach 
porannych. Przekroczenie granicy polsko-litewskiej. Przejazd do Wilna,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla ch tnych spacer po 
starówce, nocleg.
2 dzie .  SANKT  PETERSBURG
Wcze nie rano wyjazd w kierunku Sankt Petersburga (zamiast niadania
– suchy prowiant na drog , jazda non stop). Przekroczenie granicy 
otewsko – rosyjskiej (Bylinka). Przerwa na obiad w Pskowie. Przyjazd 

do hotelu w Sankt Petersburgu w godzinach wieczornych, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzie . SANKT PETERSBURG 

niadanie. Zwiedzanie Sanki Petersburga z przewodnikiem, m.in. 
wn trz Pa acu Zimowego, w którym znajduje si  jedno z najwi kszych
muzeów wiata – Ermita . Po po udniu dalsze zwiedzanie miasta:
Cerkwi i Klasztoru Smolnego, Gmachu  Admiralicji,  Gmachu
Sztabu Generalnego, Pa acu Marmurowego (bez zwiedzania wn trz),
a tak e Cypla Wyspy Wasilewskiej, Nabrze a Uniwersyteckiego
Pa acowego, Placu Senackiego ze s ynnym pomnikiem Piotra I – 
Miedziany Je dziec, Newskiego Prospektu. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzie . SANKT PETERSBURG 

niadanie. Ci g dalszy zwiedzania Sankt Petersburga: Twierdzy Pietropaw owskiej z Katedr w. Piotra i 
Paw a, w której znajduj  si  groby carów, Placu w. Izaaka, Soboru w. Izaaka (wn trza), Placu Sztuki,
pomnika Puszkina, Muzeum Rosyjskiego (wn trza). Po po udniu czas wolny – spacer Newskim Prospektem
– centrum handlowe i kulturalne Sankt Petersburga.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzie . SANKT PETERSBURG  - CARSKIE SIO O

niadanie. Zwiedzanie kolejnych zabytków Sankt Petersburga: Soboru w. Miko aja, Teatru Maria skiego.
Przejazd do Carskiego Sio a (Puszkino), zwiedzanie Pa acu Katarzyny, w którym mie ci a si  s ynna
bursztynowa komnata, spacer po parku. Po po udniu wyjazd do Polski, jazda non – stop. 
w Pskowie przerwa na obiad i krótki spacer po Kremlu.
6 dzie . Przyjazd do Polski i miejsca zbiórki  w godzinach wieczornych. 
TERMIN: 15.06. – 20.06.2012 r.             29.06. – 05.06.2012r. 
11.07.  – 16.07.2012r. 
CENA:     1790 z .
Cena zawiera : 
- przejazd autokarem klasy lux (WC,video,klimatyzacja)
- 4 noclegi w hotelach *** ( 1 Wilno, 3 Sankt Petersburg, pokoje 
   2,3 – osobowe z azienkami)
- wy ywienie; 4 niadania i 4 obiadokolacje
- opiek  pilota  i przewodnika miejscowego
- ubezpieczenie NNW i KL 10 000Euro 
- pod VAT
Wa ne informacje: 
- Cena nie zawiera biletów wst pu do zwiedzanych obiektów i kosztów
   przewodników lokalnych, ok.75 Euro 
- Kolejno  zwiedzania mo e ulec zmianie. 
- cena nie zawiera wiadcze  nie wymienionych w ofercie tj .obiadów w Pskowie 
Uwaga: Cena nie obejmuje kosztów uzyskania wizy rosyjskiej ok. 150 z . od osoby. Dokumenty potrzebne do 
uzyskania wizy: paszport wa ny co najmniej
6 m-cy od daty zako czenia imprezy, zdj cie oraz wype niony wniosek wizowy nale y dostarczy  na 40 dni 
przed wyjazdem. 
Organizator; Biuro Us ug Turystycznych ALMA ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel./fax 015 823 57 65
 e-mail btjunior@poczta.onet.pl ZAPRASZAMY!!!!


