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Wycieczka objazdowa 10 dniowa  (Petersburg, Złoty Pierścień, Moskwa) 

 

 
To wyjazd, który pozwoli naprawdę dobrze i wielowymiarowo poznać oblicze europejskiej części 
Rosji. Zaczynamy od Petersburga i magicznej atmosfery “kulturalnej stolicy”. Następnie czeka nas przejazd 
do Wołogdy, słynącego ze wspaniałej drewnianej architektury, oraz wizyta w perełkach “Złotego 
Pierścienia”: Jarosławiu, Kostromie i Siergijew Posadzie. Ostatnim mocnym akordem tej trasy jest bogaty 
program zwiedzania Moskwy. Oprócz podziwiania zabytków nie zabraknie okazji, by wczuć się w rosyjskie 
klimaty, zakosztować uroków podróżowania koleją i zobaczyć wiele miejsc “z tyłu sklepu”. 
 
Największe atrakcje: • niepowtarzalny klimat „Wenecji Północy" • wieczór folklorystyczny i kąpiel w bani • 
kompleksy pałacowe w Peterhofie i Carskim Siole • zwiedzanie Ermitażu • Wołogda i niezwykły skansen 
Siemienkowo • zabytki Złotego Pierścienia Rosji • zwiedzanie Kremla • panorama bitwy pod Borodino • Moskwa 
w klimacie Bułhakowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Zbiórka na lotnisku Okęcie, przelot do Petersburga, realizacja programu 
Petersburg, Złoty Pierścień, Moskwa, transfer na lotnisko i wylot z Moskwy do 
Warszawy. 

Termin DO USTALENIA / zalecany miesiąc maj, czerwiec, wrzesień.  

Cena  Od  4 200 PLN + 1 100 EURO 

Oferta zawiera: - przeloty Warszawa – Petersburg i Moskwa – Warszawa; 
- zakwaterowanie w hotelu 3* - pokoje dwuosobowe z łazienkami, 1 nocleg 
w pociągu (przedziały sypialne 4-os.); 
- wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje według programu (śniadanie, O-
obiad, K-kolacja); 
- transfery zgodnie z programem; 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
- kąpiel w rosyjskiej bani; 
- opiekę pilota i usługi miejscowych przewodników; 
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN i bagażu 1 000 PLN;  
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 
- koszty wizowania. 
 
Cena nie zawiera: zwyczajowych napiwków: ok. 60 EUR, wyżywienia nie 
ujętego w programie, dopłaty do pokoju 1-os.: 180 EUR, biletów na spektakl w 
Teatrze Maryjskim: od 60 EUR, biletów na spektakl w Teatrze Bolszoj: od 50 
EUR. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1  
 
Zbiórka na lotnisku Okęcie, przelot do Petersburga. Transfer do hotelu. Obiadokolacja i wieczorny spacer 
główną ulica miasta – Newskim Prospektem. Rejs statkiem po Newie i podziwianie miasta nieogarniętego 
nocnym mrokiem, mimo że słońce dawno już zaszło. Nocą z nabrzeża obejrzymy też niesamowity spektakl 
otwierających się mostów. [K] 
 
Dzień 2  
 
Po śniadaniu wyjście na zwiedzanie miasta. Zajrzymy do Kazańskiego Soboru Katedralnego, gdzie 
pochowany został generał Kutuzow. Zwiedzimy z przewodnikiem Pałac Zimowy, w którym mieszczą się 
zbiory jednego z największych muzeów na świecie – Ermitażu. Czas na przekąskę i nabranie sił na dalsze 
zwiedzanie. Wizyta w Soborze Izaaka, największej świątyni prawosławnej Petersburga, pełniącej jednocześnie 
funkcje sakralne i muzealne. Spacer do pomnika Piotra Wielkiego, znanego także pod nazwą „Jeździec 
miedziany”. Chwila na odpoczynek w hotelu przed kolacją. Wieczorem możliwość wyjścia do Teatru 
Maryjskiego. [S, K] 
 
Dzień 3  
 
Poranny spacer po Marsowym Polu, gdzie płonie wieczny znicz ku pamięci ofiar rewolucji. Po drodze 
zobaczymy Cerkiew na Krwi, Michajłowski Sad i Pałac Pawła I nad Fontanką. Z przewodnikiem 
odwiedzimy Twierdzę Pietropawłowską – najstarszą część miasta, przez mieszkańców nazywaną sercem 
„Pitera”. Po południu pospacerujemy po słynnych ogrodach w Peterhofie, znanych z licznych fontann i 
licznych pozłacanych posągów. Wizyta w Szuwałowce - rekonstrukcji XVII-wiecznej wioski: kąpiel w bani - 
tradycyjnej rosyjskiej saunie, następnie kolacja z degustacją dań kuchni rosyjskiej, przy budzących 
radość przyśpiewkach z akompaniamentem harmoszki i bałałajki. Późny powrót do hotelu. [S, K] 
 
Dzień 4  
 
Po śniadaniu zobaczymy najmłodszą atrakcję miasta: Wielką Makietę Rosji. Na około 800 metrach 
kwadratowych można zobaczyć cały kraj w miniaturze. Następnie przejazd do Carskiego Sioła, gdzie 
przechadzając się po barokowych salonach Pałacu Katarzyny, zobaczymy kopię słynnej Bursztynowej 
Komnaty. Będzie też czas na spacer i chwilę wytchnienia w przypałacowych ogrodach. Po obiedzie powrót do 
miasta. Po drodze zobaczymy imponujące budynki Ławry Aleksandra Newskiego i Soboru Smolnego. 
Późnym popołudniem wyjście do legendarnego klubu muzycznego “Kamczatka”, będącego jednocześnie 
swego rodzaju muzeum rosyjskiej sceny rockowej. Przy odrobinie szczęścia załapiemy się na koncert w 
wykonaniu lokalnych muzyków. Wieczorem transfer na dworzec kolejowy i wyjazd nocnym pociągiem do 
Wołogdy. [S, O] 
 
Dzień 5  
 
O poranku przybycie do Wołogdy. Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie miasta: zobaczymy XVI-wieczny sobór 
Sofijski z bardzo cennymi freskami i pozostałe zabytki tutejszego Kremla. Czeka nas także wizyta w 
dzielnicy Niżnyj Posad i spacer wśród prawdziwych perełek architektury drewnianej. Po południu jedziemy do 
skansenu Siemienkowo, w którym zobaczymy oryginalne domostwa z XVIII w. oraz spróbujemy swoich sił w 
wykonywaniu przedmiotów z kory brzozowej i trafimy na koncert tradycyjnego ruskiego zespołu ludowego. 
Kolacja i nocleg w Wołogdzie. [S, K] 
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Dzień 6  
 
Po wczesnym śniadaniu przejazd pociągiem do Jarosławia, a następnie wycieczka mikrobusem do Kostromy. 
Zajrzymy tam do klasztoru Ipatiewskiego oraz zobaczymy unikatowy kompleks domów kupieckich, hal 
targowych i budowli użyteczności publicznej. Zrobimy sobie też zdjęcie pod pomnikiem Susanina. Nie damy 
się mu wyprowadzić w pole i wieczorem wrócimy na kolację i nocleg do Jarosławia. [S, K] 
 
Dzień 7  
 
Od rana spacer po centrum Jarosławia, o którym mówi się, że to “wielkie muzeum architektury sakralnej”. 
Zobaczymy cerkiew Objawienia Pańskiego, zespół świątyń Jana Chrzciciela oraz zabudowania klasztoru 
Przemienienia Pańskiego. W połowie dnia ruszamy w kierunku Moskwy, po drodze zatrzymując się na 
zwiedzanie Troicko-Siergijewskiej Ławry w Siergijew Posad - jednym z najważniejszych centrów 
pielgrzymkowych w Rosji. Pod wieczór przyjazd do Moskwy, kolacja i zakwaterowanie w hotelu. [S, K] 
 
Dzień 8  
 
Po śniadaniu jedziemy na Kreml, by zobaczyć siedzibę prezydenta (a dawniej I sekretarzy), zabytkowe 
cerkwie oraz wielkie car-dzwon i car-armatę. Następnie wzdłuż rzeki Moskwy udamy się do największej 
świątyni miasta, Soboru Zbawiciela. Później moskiewskimi prospektami pojedziemy na Wzgórza Wróblowe, 
skąd – sprzed gmachu uniwersytetu – roztacza się panorama miasta. Po południu czeka nas wizyta w Parku 
Zwycięstwa i w nowoczesnej dzielnicy Moscow City, a także podziwianie panoramy bitwy pod Borodino. 
Kolacja, a wieczorem fakultatywnie wyjście do Teatru Bolszoj (spektakl w zależności od repertuaru). [S, K] 
 
Dzień 9  
 
Kontynuujemy poznawanie Moskwy. Udamy się do słynnej Galerii Tretiakowskiej – tam wyprawa w głąb 
dziejów rosyjskiej sztuki, poczynając od średniowiecznych ikon Andrieja Rublowa. Następnie czeka nas 
przejażdżka słynnym moskiewskim metrem połączona ze zwiedzaniem najbardziej niezwykłych 
stacji. Po południu odwiedzimy niezwykłe Muzeum Bułhakowa w „niecharoszej kwartirze” oraz ruszymy na 
wycieczkę “tramwajem” nr 302bis śladami Mistrza i Małgorzaty. Kolacja i wieczorny spacer po centrum 
Moskwy: ulica Twerska, plac Puszkina oraz Plac Czerwony by night. [S, K] 
 
Dzień 10  
 
Od rana czas wolny na ostatnie spacery oraz zakupy suwenirów i prezentów dla krewnych i znajomych. W 
połowie dnia transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. Zakończenie wyjazdu na lotnisku im. Chopina. [S] 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty i paszport.  
 
Kod oferty: ST/07/2017 
 
 


