MOSKVA - PETROHRAD POZNÁVACÍ ZÁJAZD

TERMÍNY: NA 9 DNÍ/ 8 NOCÍ
18.04. - 26.04.2018

cena 1 100,00 €

6.05. - 14.05.2018

cena 1 100,00 €

22.05. - 30.05.2018

cena 1 100,00 €

01.06. - 09.06.2018

cena 1 200,00 €

15.07. - 23.07.2018

cena 1 200,00 €

18.08. - 26.08.2018

cena 1 200,00 €

30.08. - 07.09.2018

cena 1 200,00 €

15.09. – 23.09.2018

cena 1 100,00€
PROGRAM POZNÁVACIEHO ZÁJAZDU

Spoznávame Rusko - tentokrát Vám ponúkame skvelý poznávací zájazd do dvoch
hlavných miest Ruska. Čaká nás majestátna MOSKVA a nádherný históriou
opradený PETROHRAD. Dve mestá a dve rozdielne architektúry porovnáme spolu.
Verte, že to stojí za to. Čaká Vás nabitý program, rýchly presun moderným
rýchlovlakom a samozrejme veľmi veľa nových zážitkov.

1. deň
Odlet Bratislava ( na letisku treba byť min.2 hod. dopredu) prílet večer Moskva.
Letecká spoločnosť POBEDA, dcérska spoločnosť AEROFLOTU, nový lietadlový
park. Po prílete do Moskvy Vás čaká autobus a začína sa naše spoznávanie Moskvy.
Hneď po ceste z letiska sa oboznámite s históriou, ale aj súčasnosťou Moskvy,
zastavíte sa na vyhliadke neďaleko Lomonosovej univerzity, kde uvidíte
panoramatický výhľad na centrum Moskvy. Ďalej pokračujete po hlavných širokých
triedach Moskvy, uvidíte architektúru niekoľko storočí no a samozrejme aj slávny
Kremeľ. A ten je práve v týchto večerných hodinách nádherne osvietený. Po
prehliadke ubytovanie v hoteli.

2. deň
Hneď ráno sa vydáte cez Alexandrovskyj sad do Kremľa, kde si prezrieme slávne
kremeľské chrámy – zvonicu Ivana Veľkého, chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
(Uspenský chrám), chrám Zvestovania (Blagoveščenský chrám), chrám Archanjela
Michala (Archangelský chrám) s freskami a ikonami, hrobky ruských cárov a
neobídeme ani delo Cár-puška a slávny Cár-zvon. Navštívime múzeá Kremľa –
Zbrojnicu a Patriarchov palác.
Cez hlavnú bránu Spasskej veže moskovského Kremľa prejdete priamo na
legendárne Červené námestie, kde nás čaká GUM – najslávnejší a určite aj najkrajší
obchodný dom Ruska (podľa mňa aj Európy, ak nie sveta), ďalej Mauzóleum s
Leninom, ale aj rozprávkový Chrám Vasilija Blaženého.
Čo tak dať
si malé typické ruské občerstvenie v pravej ruskej jedálni s
názvom Stolovaja No. 57?

Večer – voľný program resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.

3.deň
Ochutnávanie Moskvy trochu inak. Vyberiete sa do Chrámu Krista Spasiteľa,
legendami opradený Nový a Starý Arbat, kde si pochutnáte na pravej ruskej kuchyni.
Určite Vám budú chutiť šaláty, seljodka, boršč, šašlyk a ochutnáme aj vodku.
Samozrejme na Starom Arbate si môžete nakúpiť tie najkrajšie suveníry a darčeky
pre najbližších. Pokiaľ by mal niekto záujem je možné za doplatok navštíviť najväčšie
múzeum ruského výtvarného umenia – Treťjakovskú galériu (vstupné 25,00€ /osoba)
– podľa Vášho výberu.
Večer – voľný program resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.

4. deň
Po raňajkách sa stretávate na recepcii a vyberiete sa na pešiu prechádzku po
historických uličkách starej kupeckej Moskvy - čaká Vás stará Moskva, obchodíky
a nespočetné množstvo kaviarní, prejdete sa okolo Boľšovo teatra, alebo sa
poprechádzate po Buľvarmom koľci. V jednej z kaviarní si pochutíte kávičke
a niečom sladkom na posilnenie a potom si pozriete Podzemné paláce čiže
Moskovské metro. Tí, ktorí si zaplatili/zaplatia - plavba na výletnej lodi po rieke
Moskva, môžu za 2,5 hodiny uvidieť Moskvu ako na dlani, (vrele odporúčame - cena
25,00 eur) Plaviť sa bude na novej modernej jachte od moderného MOSCOW city až
po Kremeľ a späť. V jednej zo stalinských výškových budov si pozriete maketu
MOSKVY.
Večer – voľný program resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.

5. deň
Čaká Vás presun do Petrohradu – raňajky a transfer na stanicu a potom rýchlovlak
SAPSAN, ktorý Vás odvezie za 4 hodiny priamo do centra Petrohradu.

Ubytovanie v hoteli priamo v širšom centre Petrohradu bude rýchle, aby ste
nestrácali čas. A ide sa do ulíc. Ako inák, začnete hneď v chrámoch Petrohradu a to
v Kazanskom chráme a Isakijevskom chráme (chrám sv. Izáka). Poprechádzate sa
po Nevskom prospekte v parkoch..
Neskoro večer si pozriete otváranie mostov na rieke Neva.

6. deň
Raňajky v hoteli, po raňajkách Vás čaká exkurzia (za príplatok 70,00 eur) do
prímestskej cárskej rezidencie Carskoje selo, ktorá je známa hlavne Katarínskym
palácom so slávnou "Jantárovou komnatou", ktorej obnovu po záhadnom zmiznutí
počas 2. svetovej vojny definitívne dokončili v roku 2003. Pôvodná jantárová
komnata bola darom pruského kráľa Fridricha Wilhema I. Petrovi Veľkému.

7. deň
Podľa záujmu – samostatná prehliadka mesta Petrohrad alebo Peterhof (za príplatok
55,00 eur). Ak ešte budete vládať, vydáte sa poprechádzať do Peterhofu, ktorý
volajú aj ruské Versailles. Tento architektonický skvost Vás očarí svojimi fontánami,
parkami, ale určite aj palácmi na brehu krásneho Baltského mora.
Večer – voľný program resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.

8. deň
Vás čaká exkurzia do Ermitáže. Tento nádherný architektonický stánok umenia je
veľký skvost a svetový unikát, ktorý má vyše 3 miliónov vzácnych diel majstrov
umenia z celého sveta. Prehliadka trvá cca 3 hodiny s výkladom, vrátane architektúry
Zimného paláca, cárskych apartmánov a cárskych sál, Jordánskeho schodiska.
Večer – voľný program resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruský balet.

9. deň
Raňajky v hoteli, od ubytovanie, čaká Vás transfer na letisko z hotela a odlet
z Petrohradu do Viedne.
Podľa potreby vieme zabezpečiť transfer z letiska Viedeň do Bratislavy
UBYTOVANIE


9 dní/8 nocí - ubytovanie v 3* hoteli v centre Moskvy a Petrohradu
-2,3,lôžkové izby, resp. podľa želania



8x raňajky v cene



medzinárodná letenka Bratislava - Moskva, Petrohrad -Viedeň



transfery v rámci programu



transfer vlakom SAPSAN Moskva - Petrohrad



transfer z letiska/na letisko Moskva, Petrohrad



služba turistického sprievodcu hovoriaceho slovensky/česky



bulletin našej CK o Moskve a Petrohrade – potrebné informácie a kontakty v
slovenčine



mapa metra + mapa Moskvy a Petrohradu



príplatok za jednolôžkovú izbu - 130,00 eur



možnosť ubytovania v 4* alebo 5* hoteli podľa požiadaviek



poistenie CK voči insolventnosti



jedinečný autorský program našej CK
CENA NEZAHŔŇA




18,00 eur - poistenie účastníkov zájazdu vrátane poistenia storna
info TU: https://goo.gl/zWSB8B



80,00 eur - vízum do Ruska – kompletný servis



85,00 eur - letiskové a palivové poplatky



fakultatívne výlety a program, napr.: cirkus, divadlo, koncert – podľa priania,
orientačná cena od 60,00 eur – podrobnejšie pri plánovaní cesty a aktuálnej
ponuky



Moskva - plavba výletnou loďou 25,00 eur



fakultatívny výlet Peterhof – 55,00 eur, Carskoje selo – 70,00 eur, resp.
podľa dohody

* zájazd garantujeme od 6 osôb resp. podľa dohody
Info o platbách na 0911 623 322
Mail: info@leitnertour.sk

