Sankt Petersburg 5 dni samolotem
Program
Trasa zagraniczna: Sankt Petersburg (4 noclegi) – Peterhof – Carskie
Sioło
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Petersburga. Transfer do
hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Zwiedzanie Sankt Petersburga – objazdowa wycieczka, m.in.
cerkiew i klasztor Smolny, zabudowania Wyspy Wasilewskiej, nabrzeże
Uniwersyteckie i Pałacowe, Admiralicja, budynek Sztabu Generalnego,
pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec. Rejs stateczkiem po rzekach i
kanałach. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 80 km.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I – jednego z
najwspanialszych
kompleksów pałacowo-parkowych
na
świecie.
Zwiedzanie Parku Dolnego – „Rosyjskiego Wersalu” z malowniczymi
ogrodami oraz baśniowej urody fontannami i kaskadami. Przejazd do
Carskiego Sioła – unikatowego zespołu pałacowo-parkowego. Zwiedzanie
pałacu Katarzyny Wielkiej wraz z Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą
Tronową. Powrót do Petersburga. Obiadokolacja. Dla chętnych nocna
wycieczka „Zwodzone mosty Petersburga” (płatny dodatkowo) –
wywierający ogromne wrażenie widok otwieranych mostów przez Newę.
Słynna panorama otwartego mostu Pałacowego z
Twierdzą
Pietropawłowską w tle jest jednym z symboli Petersburga. Powrót do
hotelu. Nocleg. Trasa ok. 160 km.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in. Pałac Zimowy z jednym z
największych muzeów świata Ermitażem, w którym znajdują się dzieła
takich wybitnych mistrzów malarstwa jak Rembrandt, van Dyck, Tycjan,
Picasso, Monet, van Gogh. Następnie krążownik Aurora (z zewnątrz) –
symbol rewolucji październikowej, Plac św. Izaaka, sobór św. Izaaka
(wnętrza), Newski Prospekt – główna arteria miasta, katedra Kazańska,
sobór Zmartwychwstania Pańskiego (wnętrza), Twierdza Pietropawłowska
– najstarsza budowla miasta – z soborem św. Piotra i Pawła – miejscem
spoczynku rosyjskich carów. Obiadokolacja. Czas wolny lub dla chętnych
wieczorne przedstawienie folklorystyczne – rosyjskie pieśni i tańce ludowe
w jednym z teatrów Sankt Petersburga (płatny dodatkowo). Powrót do
hotelu, nocleg. Trasa ok. 80 km.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny na zakupy rosyjskich
specjałów. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju. Powrót w godzinach
popołudniowych.
Całość trasy: ok. 320 km.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przelot samolotami rejsowymi
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• bagaż podręczny oraz rejestrowany do 20 kg
• 4 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-3-osobowych z łazienką

• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż
1.000 PLN)
DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu 255 EUR płatne obligatoryjnie pilotowi
wycieczki (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, transfery, usługi
przewodnickie, rejs stateczkiem po rzekach i kanałach Sank Petersburga,
opłaty administracyjne i parkingowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 10 zł
DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego 440 zł
• standardowa wiza rosyjska 400 zł
• przedstawienie folklorystyczne w jednym z teatrów Sank Petersburga 55
EUR (fakultatywnie, wymagane minimum 10 osób)
• nocna wycieczka „Zwodzone Mosty Petersburga” 25 EUR (fakultatywnie,
wymagane minimum 10 osób)
WIZY:
♦ 14 dni przed wyjazdem należy uzyskać indywidualną elektroniczną wizę
do Rosji płatną we własnym zakresie. Więcej informacji na
www.pbpo.pl/wizowanie
♦ Można ubiegać się w PBPO o standardową wizę do Rosji, która
umożliwia wjazd przez dowolne przejście graniczne.
W tym przypadku 30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBPO
dokumenty niezbędne do uzyskania wizy.
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek
wizowy;
2) 1 zdjęcie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – twarz na wprost,
kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy);
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy,
posiadający minimum 2 wolne strony.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 10 osobach
zgłoszonych. Przy mniejszej ilości osób program zwiedzania będzie
realizowany razem z grupą autokarową.
2. Wycieczka może zostać anulowana 20 dni przed rozpoczęciem z
powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy.
3. Wycieczka będzie realizowana na miejscu w zależności od ilości
uczestników w grupie autokarem lub busem.
4. Godziny przelotów mogą ulec zmianie.
5. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych
obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty
administracyjne i parkingowe, transfery, koszty zestawu słuchawkowego
Tour Guide i inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena
pakietu do realizacji programu podana jest przy opisie wycieczki i jest
ściśle związana w ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt
pakietu jest kalkulowany przy grupie 20 osób. Cena pakietu może być
podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w grupie i zostanie
podana do wiadomości Podróżnym przed wycieczką. Powyższa zmiana
nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce.
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu.
6. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–

osobowego, będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju
2–osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie
Podróżny będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju
1–osobowego.
7. W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do obiadokolacji PBPO
zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofertą, natomiast nie gwarantuje
realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa,
dieta wegańska i inne).
8. Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej.
9. Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są
przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie są natomiast dokładnym
odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.

