
 

 

 

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 

carski przepych i czerwona rewolucja  

                   Petersburg 
 

TERMIN:  13-19.08.2020                 CENA:  1990  ZŁ 

 

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

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

-  2 nocleg w hotelu*** w okolicach Narwa. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

-   wyżywienie: 4 śniadania , lunch pakiet  i 5 obiadokolacji. 

-  opieka pilota-przewodnika. 

-    ubezpieczenie KL i NW + dodatkowe ubezpieczenie na Rosję.  

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień –wyjazd ok. północy. 

               przejazd do hotelu w okolicach Narwa, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień – wykwaterowanie wyjazd  4.00 lunch pakiet przyjazd  do Petersburga. zwiedzanie miasta: Cypel Wyspy Wasiliewskiej,  

                 Nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Plac Senackiego, pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec, Pomnik Puszkina, Sobór  

                św. Mikołaja, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień – śniadanie, zwiedzanie Petersburga: Pałac Zimowy, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata – Ermitaż,   

                rejs statkiem po Newie, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka, następnie czas wolny – spacer Newskim Prospektem – centrum  

                handlowe i kulturalne St. Petersburga, zwiedzanie miasta wieczorem, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień – śniadanie, zwiedzanie Petersburga: wycieczka do Carskiego Sioła (Bursztynowa Komnata), następnie zwiedzanie  

                Peterhofu, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Petersburga: Cerkiew i Klasztor Smolny, Teatr Mariińskiego, Gmach Admiralicji,  

               Gmach Sztabu Generalnego, Pałac Marmurowy, Twierdza Pietropawłowska z Katedra św. Piotra i Pawła, Cerkiew  

               Zbawiciela na Krwi, Plac Sztuki. Po zwiedzaniu po południu  wyjazd z Rosji, przejazd w okolice Tallina, zakwaterowanie,  

               obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień –śniadanie,  wykwaterowania, przyjazd do Rygi ok. południa, zwiedzanie: Stare Miasto – Vecriga, Zamek ryski, Katedra 

,,Doma Baznica”, Kościół św. Piotra, Kościół św. Jakuba, Kamieniczki ,,Trzej Bracia”, Pomnik Wolności. Wyjazd z Rygi 

               do Polski. 

7 dzień –.przewidywany  powrót w godzinach popołudniowych. 

 

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:   210  EURO NA OSOBĘ. . 

-   paszporty do wizowania + 1 zdjęcie 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 REZERWACJI JEST WPŁATA 300 ZŁ OD OSOBY DO 25.10.2019 

KOLEJNOŚCI ZAPISOW  DECYDUJE TERMIN WPŁATY 

 

mailto:hubtour@poczta.onet.pl

