5 dni

city break

PETERSBURG
WAW, TXL

od

2899 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Petersburga. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Petersburga – w programie m.in.:
• Pałac Admiralicji i spacer po Newskim Prospekcie,
przy którym znajdują się przepiękne kamienice
w barokowym stylu, Sobór Kazański i charakterystyczny Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, stanowiący
doskonały przykład rosyjskiej architektury sakralnej
• Teatr Mariński, pobliski Teatr Puszkina oraz Kościół
św. Katarzyny, w którym pochowany był polski król
Stanisław August Poniatowski
• Plac Pałacowy, Gmach Sztabu Generalnego, Kolumna
Aleksandryjska upamiętniająca zwycięstwo w bitwie
przeciwko Napoleonowi oraz niesamowite zbiory
Ermitażu, mieszczące się m.in. w Pałacu Zimowym
• Położona na Wyspie Zajęczej Twierdza Pietropawłowska, Sobór św. Piotra i Pawła, w którym pochowani
są niemal wszyscy carowie Rosji
• Cypel Wyspy Wasilewskiej, spacer przez Nabrzeże
Uniwersyteckie i Pałacowe, Plac św. Izaaka z pomnikiem
cara Mikołaja i Soborem Izaaka – największą świątynią
miasta, Plac Senacki z Miedzianym Jeźdźcem – pomnikiem cara Piotra I
• Krążownik Aurora – symbol Rewolucji Październikowej
• Wizyta z Muzeum Ruskiej Wódki wraz z degustacją
trzech gatunków wódki
• Dla chętnych wieczorny rejs statkiem wycieczkowym

po Newie i kanałach Petersburga (ok. 20 €), wieczór
folklorystyczny z kolacją (ok. 50 €) oraz wizyta w Muzeum
Faberge, gdzie znajduje się ogromna kolekcja drogocennych jajek Faberge (ok. 8 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów rosyjskiej kuchni m.in. drożdżowych blinów,
czarnego i czerwonego kawioru, z którego słynie
Petersburg oraz solonego śledzia pod pierzynką
z warzyw
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Petersburgu to ok. 20-25 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do położonego nad
Zatoką Fińską Peterhofu – dawnej letniej rezydencji
Piotra Wielkiego. Zwiedzanie niezwykle pełnych przepychu wnętrz Wielkiego Pałacu oraz spacer po Dolnym
Parku, znanym z przepięknych, bogato zdobionych fontann, na czele z Wielką Kaskadą.
Po południu przejazd do Carskiego Sioła, gdzie znajduje się barokowy pałac Katarzyny Wielkiej, wpisany na
listę UNESCO i kryjący w swych wnętrzach m.in. replikę
legendarnej Bursztynowej Komnaty.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Petersburga, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | Wycieczka busem / autokarem
do Peterhofu i Carskiego Sioła | 4 noclegi w hotelu 3* | Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota
Ubezpieczenie MAX Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 140-160 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

