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Sankt Petersburg (dawny Leningrad) jest wyjątkowym miastem, miejscem z tzw. ikrą 
Położony na przy ujściu Newy do Zatoki Fińskiej, obecnie liczy około 5 milionów mieszkańców
– to właśnie dlatego zwany jest drugą stolicą Rosji. Stanowi ważny ośrodek gospodarczy,
naukowy i kulturalny, obfitujący w liczne zabytki, jednym słowem – ma wigor 
Petersburg założył car Piotr I na początku XVIII wieku, stąd nazwa jaką pierwotnie nosił,
czyli Piotrogród. Położenie nad Morzem Bałtyckim w dużym stopniu ułatwiło rozwój, a
zwłaszcza rozbudowę miasta-twierdzy, mającej stanowić bastion obronny przed Szwedami.
Budowa trwała zaledwie 9 lat, a zaraz po tym stał się Petersburg stolicą Rosji.
Stworzono tu centrum rozwoju nauki i kultury, powstawały nowe instytuty i uczelnie,
takie jak Akademia Morska, Szkoła Inżynieryjna, Akademia Nauk czy też Instytut
Górniczy. Okres po I wojnie to czas rewolucyjnych ruchów i znacznego osłabienia znaczenia
miasta - najgorszym okresem była Blokada Leningradu podczas II wojny światowej, która stała
się kanwą wielu filmów fabularnych… Ciekawi co było dalej? To tylko wierzchołek całej
masy opowieści, które można snuć na temat burzliwych losów jednej z pereł północy –
Petersburga. Zapraszam w podróż z wigorem i kawiorem, do Rygi, Tallina i Petersburga.

Udowadniamy, że Petersburg
ma wigor :) (kliknij)
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DZIEŃ 1
Przedpołudniem spotykamy się na lotnisku w Krakowie lub Katowicach i z przesiadką
na jednym z lotnisk europejskich lecimy do Petersburga.
W Petersburgu meldujemy się w godzinach popołudniowych.
Od razu ruszamy na zwiedzanie. Odwiedzamy Cerkiew i klasztor Smolny, składamy wizytę
Teatrowi Marińskiemu, udajemy się cypel Wyspy Wasilewskiej, na Nabrzeże
Uniwersyteckie i Pałacowe, do Admiralicji i Budynku Sztabu Generalnego, podziwiamy
Pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec, robimy zdjęcia na Placu Sztuki, i przyglądamy się
Pomnikowi Puszkina.
Może dziś kozackie przedstawienie w teatrze???? Ach jak oni tańczą…. A w antrakcie
szampanskoje.

Krótka wizyta w Tallinie :)
(kliknij)
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DZIEŃ 2
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego upewniwszy się, że smacznie Państwo
pojedli, wyruszamy do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I. Peterhof to wszak jeden z
najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na świecie! Oglądamy Wielki Pałac
z zewnątrz i spacerujemy po Parku.
Jedziemy dalej, do Carskiego Sioła – unikatowego zespołu pałacowo-parkowego, aby
tam zwiedzić pałac Katarzyny Wielkiej, koniecznie wraz z Bursztynową Komnatą oraz
Wielką Salą Tronową. Wrażeniami wymieniamy się spacerując po ogrodzie.
Dziś wcześniejsza kolacja folklorystyczna, z muzyką i rosyjskimi przysmakami. Ufff mocną
trzeba mieć głowę….

/
Dokladka
wigoru,
czy kawioru? :) (kliknij)
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DZIEŃ 3/4
Śniadanie i zwiedzanie Petersburga bis 
Co mamy w planie?
Pałac Zimowy z Ermitażem, Krążownik Aurora – symbol rewolucji październikowej, Plac
św. Izaaka, Sobór św. Izaaka, z którego złotej kopuły roztacza się najpiękniejsza
panorama miasta, Newski Prospekt – główna arteria miasta, Katedra Kazańska, Sobór
Zmartwychwstania Pańskiego – rozpoznawalny, „cukierkowy” budynek, Twierdza
Pietropawłowska z Soborem św. Piotra i Pawła (miejsce spoczynku rosyjskich carów),
Sobór św. Mikołaja.
Po południu udajemy się w rejs stateczkiem - rzekami i kanałami Sankt Petersburga, a
może jeśli będziecie mieli siłę to rejs może być nocny, magiczny przy otwartych
mostach….
Kolejnego dnia wracamy do Polski.
Przelot z przesiadką na jednym z lotnisk europejskich.
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Cena wyjazdu, za osobę w pokoju dwuosobowym wynosi ……….

W CENIE WYJAZDU:
PRZELOT, klasa ekonomiczna, z bagażem podręcznym: 55x40x23.
3 NOCLEGI – w hotelach 3*** w Petersburgu, wszystkie noclegi ze śniadaniem,
WYŻYWIENIE - 3 śniadania i obiadokolacje wraz z kolacją folklorystyczną w Rosji,
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne, podstawowe,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z
Koordynatorem Uniwersytetu,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysłany drogą mailową do
Koordynatora Uniwersytetu.

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
,
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi,
BILETY WSTĘPU – 100eur
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