
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl  hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. 0048  91 433 81 00 

tel / fax. 0048  91 488 88 19 

POLAND 

ZŁOTE KOPUŁY KREMLA I WIECZNIE ŻYWY LENIN  

                       Moskwa 
 

TERMIN:  28.07-3.08.2019                            CENA:  2190  ZŁ 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
-  transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

-  4 noclegi w hotelu*** w  Moskwie lub okolicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

-  2 noclegi w hotelu*** w okolicach Rzeżyca /Łotwa/ . Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

-   wyżywienie: 5 śniadań , lunch pakiet  i 6 obiadokolacji. 

-  opieka pilota-przewodnika. 

-  ubezpieczenie KL i NW + dodatkowe ubezpieczenie na Rosję.  

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd ok. północy. Przejazd w okolice Rzeżycy /Łotwa/, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień - wykwaterowanie, wyjazd  ok. 4.00, lunch pakiet, przyjazd  do Moskwy do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień - śniadanie, zwiedzanie Moskwy:  przejazd wybrzeżem Sofijskim panorama Kremla z drugiej strony rzeki Moskwy. Przejazd  

               na Plac Czerwony, spacer i zwiedzanie: Mauzoleum Lenina, GUM słynny moskiewski dom towarowy. Z zewnątrz: katedra  

               Kazański, Muzeum Historyczne, sobór Wasyla Błogosławionego z XVI w. z unikalną bajkowa architekturą (wstęp).  

               Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej z największą na świecie kolekcją sztuki rosyjskiej, ikon, obrazów malarzy rosyjskich 

               z XVIII i XIX w. powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień – śniadanie, dalsze zwiedzanie Moskwy :Kreml – średniowieczna twierdza i siedziba carów, aktualna siedziba Prezydenta 

                Rosji. Sobory z unikalnymi freskami, ikonami, dzwonnica „Iwana Wielkiego”,  największy na świecie dzwon – Car- 

                Dzwon. Zwiedzanie Skarbca Carów – jednego z najbogatszych muzeów świata z szatami koronacyjnymi i liturgicznymi,  

                tronami, insygniami władzy, karetami, bronią, wyrobami jubilerskimi. Po południu przejazd wokół Kremla, Świątynia  

               Chrystusa Zbawiciela, pomnik Piotra I, Wzgórze Wróblowe z piękną panoramą Moskwy, Uniwersytet im. Łomonosowa,  

               zespół sportowy Łużniki, zespół „Góra Pokłonna”. Moskiewskie Centrum Biznesu: Nowy Arbat, Biały Dom, ulica Twerska 

               z Placem Puszkina, Teatr Wielki, Duma Państwowa, Plac Łubianka  powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień - śniadanie,  zwiedzanie Kuskowa – osada, która w otoczeniu współczesnej Moskwy wygląda jak oaza przepychu  

               rosyjskich książąt i carów. Mieściła się tu rezydencja jednego z najbogatszych ludzi Rosji Grafa Piotra  

               Szeremietiewa. Dziś  na Wyspie znajduje się ponad 20 zabytków architektury rosyjskiej  z autentycznym wystrojem  

               wnętrz. Czas wolny lub dla chętnych wycieczka do Muzeum Kosmonautyki (dodatkowo płatna). Jest to nowoczesny  

               obiekt, pełen interesujących eksponatów. Ekspozycja ułożona jest tak, aby móc poznać najważniejsze elementy  

               historii podboju kosmosu, a że Rosjanie mają w tej dziedzinie niepodważalne osiągnięcia jest co oglądać: kilka  

               makiet w naturalnych rozmiarach (np. stacji Salut), do których można wejść i poczuć się jak na orbicie. Jako  

               uzupełnienie spacer po pobliskim parku VDNH i oglądanie Wostoka oraz kopii Burana. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 

               nocleg. 

6 dzień –śniadanie,  wykwaterowania, przyjazd w okolice Rzeżycy /Łotwa/, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień –wyjazd  do Polski. Przewidywany  powrót około pół nocy. 
 

UWAGI: 

 -   kieszonkowe na  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty rezerwacyjne , opłaty drogowe , TFG ,wiza rosyjska wraz  z wizowaniem i 

pośrednictwem , obowiązkowych lokalnych przewodników, wynajem zestawów audio-guide oraz opłatę  klimatyczną OBLIGATORYJNIE 

PŁATNE U PILOTA:  200  EURO NA OSOBĘ.  

-   paszporty do wizowania + 1 zdjęcie biometryczne nie starsze niż 6 miesięcy należy złożyć w biurze 50 dni przed rozpoczęciem wycieczki  

    wraz z danymi: 

- imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, miejsce urodzenia, nr paszportu z datą ważności, 

- liczba wcześniejszych wizyt w Rosji wraz z datą ostatniej podróży,  

- miejsce zatrudnienia lub nauki, stanowisko,  

- imię, nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa krewnych w Rosji. 

-    limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.  

-   kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

 
WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI  JEST WPŁATA 300 ZŁ OD OSOBY D0 25.10.2019 

O KOLEJNOŚCI ZAPISOW  DECYDUJE TERMIN WPŁATY 

mailto:hubtour@poczta.onet.pl

