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ZOBACZYĆ  PETERSBURG  I...       
         

Petersburg – „widok Petersburga budzi jeśli nie podziw to przynajmniej zdziwienie, jeżeli 
zaś nie jest doskonałym pięknem, to jest co najmniej osobliwym dziwem” - słowa te w 
doskonały sposób opisują wrażenie jakie robi na przyjezdnych to przebogate miasto. 
Dzień 1
 Wyjazd z Radomia, godzina 6.00
Przejazd do Rygi na Łotwie. Po drodze na terenie Polski przerwa z możliwością zjedzenia obiadu (na własny koszt). 
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg
Dzień 2
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu zwiedzanie centrum miasta: Prospekt Newski, Plac Sztuk, Cerkiew Zmartwychwstania, Cerkiew św. 
Aleksandra. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: twierdza Pietropawłowska, Plac Izaaka, Ermitaż (ok 40 minutowe z 
przewodnikiem, możliwość przedłużenia zwiedzania Ermitażu na własną rękę) , powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu wyjazd do Carskiego Sioła, zwiedzanie pałacu i ogrodów, przejazd do Peterhofu, rezydencji Piotra 
Wielkiego – zwiedzanie ogrodów z zespołem fontann.   Powrót do hotelu,  obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 6 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd do  Daugavpils. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7
Po śniadaniu wyjazd do Polski, przyjazd do Radomia w godzinach wieczornych

Świadczenia
Przejazd : autokar własny Klienta
Zakwaterowanie: 4 noclegów w Petersburgu, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
 1 nocleg w Rydze pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami

1 nocleg w Dyneburgu, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu
Pozostałe: ubezpieczenie KL i NNW , opieka pilot

Cena za osobę:
Grupa 20 osób – 1670 zł
Grupa 25 osób – 1600 zł
Grupa 30 osób -1555 zł
Grupa 35 osób – 1520 zł
Grupa 40 osób – 1500 zł
Grupa 45 osób – 1480 zł
Na bilety wstepu i lokalnych przewodników należy przeznaczyć 100€ + nocny rejs po kanałach Petersburga 15 €
Opłata wizowa – 300 zł
Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota

Obywateli RP wyjeżdżających do Federacji Rosyjskiej obowiązują wizy. W celu uzyskania wizy 
należy złożyć w AT Wilejka najpóźniej na 14 dni przed datą wyjazdu
· paszport, ważny 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki z dwiema stronami wolnymi
· prawidłowo wypełniony wniosek wizowy
· aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 x4,5 cm, na wprost, na białym tle
· Zmiany danych uczestników po tym terminie nie są możliwe. Paszporty wizujemy wyłącznie

po dokonaniu pełnej wpłaty.
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