MORSKIE BIURO PODRÓŻY s.c.
78-100 Kołobrzeg,al.I Armii Wojska Polskiego 6 B
tel. +48 94 35 250 10; 35 40 281, fax +48 94 35 277 84
www.polferries.info.pl; e-mail: biuro@polferries.info.pl
Program wyjazdu do Sankt Petersburga, terminy: 1-9 czerwca 2019, 6-14 lipca 2019
1 dzień, sobota
09.00 spotkanie uczestników w Szczecinie, wyjazd w kierunku Gdańska (przez Kołobrzeg, Koszalin, Slupsk)
16.30 zaokrętowanie na prom Polferries
18.00 wyjście promu z Gdańska, kolacja i wieczór rozrywki, nocleg
2 dzień, niedziela
07-10.00 śniadanie w restauracji na promie
12.00 przyjazd do Nynashamn, wyjazd autokarem do Sztokholmu, objazd miasta: m.in. podziwianie
panoramy miasta z punktu widokowego na Fjallgatan , przejazd Soder Malarstrand –jezioro Malaren, Browar
Monachijski, Ratusz , Współczesne Centrum Kongresowe, przejazd przez Norrmalm, XIX wieczny Dworzec
Centralny, ulica handlowa Kungsgatan, Filharmonia-miejsce wręczania Nagrody Nobla, spacer po Starym
Mieście - Gamla Stan – Zamek Królewski, Storkyrka – katedra, najwęższa uliczka w Sztokholmie, Stortarget
– Rynek Starego Miasta
Przejazd na terminal promowy Tallink & Silja Line

16.45 wyjście do Helsinek jednym z największych promów świata „ Pływające miasto” Silja Line, prom
płynie wzdłuż bajecznego Archipelagu Sztokholmskiego, lawirując między tysiącami wysp i wysepek, a
wszystko to podczas białych nocy;
17.30 kolacja w restauracji (bufet w restauracji Seven Seas, doskonała i różnorodna kuchnia z
nieograniczoną ilością
napojów, w tym białego i czerwonego wina, piwa, kawy, herbaty i innych) oraz
wieczór rozrywki ( klub nocny Atlantis Palace z programem artystycznym, doskonałą orkiestrą, dyskoteka i
karaoke w Stardust, pub Joe’s Place…)
3 dzień, poniedziałek
08-09.30 śniadanie na promie, wejście promu do Helsinek, wyjazd do Petersburga ( 380 km), (postój na
granicy fińsko-rosyjskiej)
16.00 przyjazd do Sankt Petersburga (uwaga: w Rosji obowiązuje czas lokalny, 2 godz. do przodu w
stosunku do czasu środkowoeuropejskiego), rejs statkiem po kanałach i rzekach "Wenecji Północy" z
widokami na zabytki, mosty i parki miasta;
kolacja w restauracji, zakwaterowanie w hotelu apartamentowym Jelugin, wieczorem wyjazd nad Newę,
podczas którego będą mogli Państwo zobaczyć wywierający ogromne wrażenie widok otwieranych mostów
(słynny widok otwartego mostu Pałacowego z Twierdzą Piotropawłowską w tle jest jednym z symboli
Petersburga),
przyjazd do hotelu późno w nocy, nocleg;
4 dzień, wtorek
Śniadanie, zwiedzanie miasta, cd: Krążownik „Aurora”(z zewnątrz), który obecnie jest na stale
zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim, Twierdza Pietropawłowska – pierwsza budowla na terenie
Petersburga, której dzień założenia jest uznawany za dzień powstania miasta, na terenie Twierdzy znajduje
się pierwsza cerkiew petersburska - cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła, w której znajduje
się grobowiec carów rosyjskich; cypel największej wyspy w mieście - wyspy Wasilewskiej, gdzie za
czasów Piotra I mieścił się port morski; wizyta w Ławrze św Aleksandra Newskiego, w której znajduje
się relikwiarz ze szczątkami Aleksandra Newskiego, jednego z patronów miasta, które zostały przeniesione
do Petersburga na rozkaz Piotra I; spacer na cmentarz Tichwiński, na którym pochowani są ludzie kultury,
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nauki i sztuki Rosji m.in.: Czajkowski, Dostojewski, Borodin, Rubinstein; Katedra pod wezwaniem św.
Izaaka – przepiękna cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza
katedry ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, wywierają niezapomniane
wrażenie; kolejnym punktem będzie symbol miasta Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany” - postawiony
ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej. Plac Sztuk – przy którym mieści się
zespół budynków muzealnych i teatralnych, zaprojektowany przez architekta Rossiego. Cerkiew
Zbawiciela Na Krwi, powstała jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II, zamordowanego przez
spiskowców w tym właśnie miejscu; cerkiew jest zbudowana w stylu rosyjskich świątyń XVII wieku,
wewnątrz i na zewnątrz jest ozdobiona pięknymi mozaikami; Newski Prospekt – reprezentacyjna ulica
miasta, przy której znajduje się pomnik Katarzyny II, ekskluzywne delikatesy rodziny Jelisiejów oraz katedra
Kazańska ze świętą ikoną Matki Boskiej Kazańskiej; obiadokolacja, nocleg.
Wieczorem dla chętnych – balet albo opera w jednym z teatrów Sankt Petersburga.

5 dzień, środa
07-08.00 śniadanie w hotelu, następnie zwiedzanie Muzeum Państwowego Ermitaż, jednego z
największych światowych zbiorów dzieł sztuki, zobaczą Państwo perły kolekcji Ermitażu – sale
reprezentacyjne pałacu Zimowego, arcydzieła Leonardo da Vinci, Rafaela, Rembrandta, Rubensa;
wyjazd do Carskiego Sioła, zachwycającego pałacu i parku, które zostały stworzone w XVIII wieku przez
trzy caryce: Katarzyne I, Elzbiete i Katarzynę II, są jednym z najznamienitszych przykładów rosyjskiego
baroku , zobaczą Państwo wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300lecia Petersburga, oprócz zwiedzania pałacu pospacerują Państwo po parku rezydencji; obiadokolacja,
powrót do hotelu, czas wolny, nocleg;
6 dzień, czwartek
07-08.00 śniadanie, przejazd do Pałacu rodziny Jusupowów wraz z ekspozycją zabójstwa Rasputina
następnie przejazd do Peterhofu –jednego z podmiejskich pałaców carskich, lokowanego przez Piotra I nad
Zatoką Fińską, rezydencja składa się z 20 pałaców i 7 parków, zajmuje ponad 1000 ha , jednym z
najsłynniejszych miejsc tego kompleksu jest Wielka Kaskada, która tworzy 39 połyskujących złotem posągów
w dynamicznych pozach z tryskającą 64 strumieniami wodą, która spływa kaskadą po marmurowych
schodach; obiadokolacja, powrót do hotelu, czas wolny, nocleg;
7 dzień, piątek
06-07.00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Tallina na Terminal promowy Silja Tallink
18.00 wyjście promu Baltic Quinn z Tallina do Sztokholmu, bufet obiadowy, wieczór rozrywki, nocleg
8 dzień, sobota
08-09.30 śniadanie w restauracji
09.45 wejście promu do Sztokholmu, zwiedzanie miasta: wejście do Muzeum Galeonu VASA w którym znajduje
się zrekonstruowany okręt wojenny floty Gustawa II Adolfa, który zatonął w swoim dziewiczym rejsie w 1628 roku w

sztokholmskim porcie, natepnie wejście do Ratusza Sztokholmskiego (Stadshuset), który położony nad wodą
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Riddarfjärden dominuje w widzianej od południa panoramie miasta; Ratusz uznawany jest za symbol stolicy
a trzy złote korony na szczycie jego wysokiej na 106 m wieży symbolizują Szwecję;
w głównej, dużej sali Ratusza nazywanej Salą Błękitną (Blå Hallen) wydawane są uroczyste przyjęcia, tym
najbardziej znanym jest przyjęcie na cześć laureatów Nagrody Nobla, zawsze 10 grudnia; czas wolny w
Centrum Sztokholmu;
16.00 przejazd na Terminal promowy w Nynashamn

17.00 zaokrętowanie na prom Polferries
18.00 kolacja w restauracji, wieczór rozrywki, nocleg
9 dzień, niedziela
08-10.00 śniadanie na promie
12.00 wejście promu do Gdańska, opuszczenie promu, przejazd do Szczecina (przyjazd na miejsce ok. 20.00)
Koszt: 3.570,00 pln
CENA ZAWIERA:
-przejazd promem Polferries w rejsie z Gdanska do Nynashamn
-miejsca w kabinach 4-os z łazienka
-serwowana kolacja oraz śniadanie na promie
-przejazd promem Silja Line w rejsie ze Sztokholmu do Helsinek
-miejsca w kabinach 4 –os z lazienką
-bufet śniadaniowy i obiadowy na promie
-cztery noclegi w hotelu apartamentowym *** w Petersburgu, pokoje dwuosobowe
-poparcie wizowe z hotelu
-opłata meldunkowa w hotelu
-śniadania w hotelu
-cztery kolacje w restauracjach w Petersburgu
-licencjonowany przewodnik w Petersburgu
-przejazd promem Silja Tallink w rejsie z Tallina do Sztokholmu
-miejsca w kabinach 4 os z łazienką
-kolacja w formie bufetu oraz śniadanie na promie
-przejazd promem Polferries z Nynashamn do Gdańska
-miejsca w kabinach 4 osobowych z łazienką
-kolacja serwowana oraz śniadanie na promie
-opieka pilota
-przewodnik w Petersburgu
-autokar ze Szczecina podczas całej trasy (dwóch kierowców)
-ubezpieczenie KL (30.000 euro), NNW i bagaż
-obowiązkowa wpłata na TFG

Dopłata do kabiny dwuosobowej na wszystkich promach: 360,00 pln/os
CENA NIE ZAWIERA:
Obowiązkowej opłaty za wizę rosyjską 400,00 pln/os
30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do biura dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy (wniosek i instrukcje
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znajdują się na stronie internetowej https://visa.kdmid.ru)
2) zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie www.rusemb.pl wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycznym - twarz na wprost, kolorowym, na białym tle, nie starszym, niż 6
miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony.
Dodatkowa opłata na podstawowy pakiet realizacji programu: system Tour Guide, bilety: Ermitaż,
Peterhof – ogród dolny, Carskie Sioło – pałac Katarzyny i ogród, Sobór Św. Izaaka, twierdza Piotra i Pawła,
Cerkiew Zbawiciela na krwi, Aleksandro-Newska Ławra, rejs statkiem po Newie, wejscie do Pałacu
Jusupowych - ok. 115 euro
Wydarzenia kulturalne (balet, opera itp.) na zapytanie w zależności od repertuaru i miejsca
W Sztokholmie: wejście do Muzeum Galeonu Vasa i Ratusza Miejskiego 250 Sek (115 pln)
Uwagi:
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

