Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00216-Warszawaul. Konwiktorska 9/10
tel. (22) 635 55 54, 503410649
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

WYCIECZKA DO SANKT PETERSBURGA, RYGI, TALINA.
TERMIN: 01.05 - 07.05.2019 r. (7 dni). CENA: 2.800 ZŁ+ 10 zł TFU przy 20 osobach
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem.
- 6 noclegów, śniadania bufet i kolacje 3 daniowe serwowane. Zakwaterowanie w hotelach 3 i 4
gwiazdkowych.
- pilota tłumacza BUT „BARBARA”.
- opłaty graniczne i ekologiczne.
- ubezpieczenie KL do 30 tys. Euro, NW i bagaż w TUIR AXA.
- słuchawki.
- bilety wstępu do Twierdzy Pietropawłowskiej , Carskiego Sioła, Pawłowska, Ermitażu, Peterhofu.
- przewodnika w Rydze i w Petersburgu.
Cena nie obejmuje:
- napoi do kolacji.
- wieczoru folklorystycznego lub baletu około 25 Euro.
- rejsu statkiem po rzekach i kanałach około 10 Euro.
- opłaty za wizę rosyjską 320 zł ( Dokumenty wymagane do otrzymania wizy: wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie,
paszport ważny minimum 6 miesięcy należy złożyć w BIURZE na 1 miesiąc przed wyjazdem do dnia 30 marca 2019 r. ).

P r o g r a m w y c i e c z k i.
01.05.2019 r. (środa).
Godz. 7.00 – zbiórka miejsce do ustalenia, wyjazd z WARSZAWY. Przejazd przez LITWĘ, ŁOTWĘ.
Nocleg i kolacja w RYDZE w hotelu BALTPARK (www.hotelbaltpark.com).
02.05.2019 r. (czwartek).
Godz. 7.00 - śniadanie w hotelu.
Godz. 8.30 – 2,5 godzinne zwiedzanie RYGI z przewodnikiem lokalnym; Górka Bastionów, zabytkowe
kamieniczki, Baszta Prochowa, mury obronne, Wielka i Mała Gilda, Katedra.
Godz. 12.00 – wyjazd do Rosji na przejście graniczne NARVA. Kolacja na własny koszt na ŁOTWIE.
Godz. 21.00 - 22.00 – przyjazd do SANKT PETERSBURGA. Nocleg w hotelu MOSKWA (www.hotelmoskow.ru/en ).
03.05.2019 r. (piątek)
Godz. 7.00 – 9.30 - śniadanie. Godz. 10.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Objazd
autokarem z wysiadaniem przy najważniejszych obiektach. Newski Prospekt, Sobór Kazański, Cerkiew
na Krwi, Pola Marsowe i ogrody, Sobór Smolny, Aurora, Pałac Zimowy, Wyspa Wasilewska, Teatr
Opery i Baletu, Uniwersytet, Miedziany Jeździec, sobór św. Izaaka, wstęp do Twierdzy Piotra i Pawła z
grobami carów. Kolacja i nocleg.
Dla chętnych rejs statkiem po kanałach i rzekach. (atrakcja dodatkowo płatna 10 Euro).

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168;

04.05.2019.r. (sobota).
Po śniadaniu wycieczka do PUSZKINA. Zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego w CARSKIM SIOLE
z SALĄ BALOWĄ i KOMNATĄ BURSZTYNOWĄ. Zwiedzanie Pałacu w PAWŁOWSKU. Kolacja i
nocleg.
05.05.2019 r. (niedziela).
Po śniadaniu zwiedzanie ERMITAŻU słynnego muzeum z kolekcją obrazów i rzeźb najsłynniejszych
artystów świata. Czas wolny. Przejazd do PETERHOFU i spacer po parku z 37 pozłacanymi postaciami
i licznymi fontannami. Kolacja i nocleg.
Dla chętnych wieczór folklorystyczny „BOGATICA” (dodatkowo opłata 25 Euro). Występ odbywa się
w Pałacu Pracy. W programie KWARTET PETERS - pieśni ludowe, romanse rosyjskie, pieśni
liryczne i prawosławne. MAJDAN – grupa taneczno wokalna kozaków utworzona w 1992 r. – pieśni
kozackie i tańce w ich oryginalnej formie. GWIAZDY SANKT PETERSBURGA – grupa taneczna,
artyści wybrani z najlepszych szkół baletowych. Pokaz składa się z dwóch części (2 x 45 minut) i trwa
około 2 godziny. W przerwie poczęstunek (owoce, koreczki z kawiorem czerwonym, szynką, salami.
serem). Wódka, szampan, wino czerwone, woda mineralna, sok
06.05.2019 r. (poniedziałek).
Godz. 7.00 - śniadanie
Godz. 8.00 - wyjazd do TALLINA. Zwiedzanie miasta z pilotem. W programie Zamek, mury obronne,
wieża Kiek In de kok, sobór Aleksandra Newskiego, Plac Ratuszowy, kamieniczki 3 siostry, Baszta
Morska i Baszta Małgorzaty. Nocleg i kolacja w PEOLEO Hotel, 20 km za Tallinem (www.peoleo.ee).
07.05.2019 r. (wtorek).
Godz. 6.30 – śniadanie,
Godz. 6.45 – wyjazd do POLSKI. Obiad na terenie Polski na koszt uczestników wycieczki.
Około godz. 22.00 - przyjazd do WARSZAWY.
1. Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
2. W autokarze obowiązuje zakaz palenia, postoje na papierosa i toaletę mniej więcej co 3 godziny.
3. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Z a p r a s z a m y !!!

