
M O S K W A

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 00 
od 31 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

3100,-  przy ok. 20-25 osobach p³ac¹cych 

wycieczka lotnicza 

autokarowa 5-dniowa

CENA IMPREZY NIE OBEJMUJE: 
- kosztu wizy rosyjskiej 320 z³ – obowi¹zkowo p³atne przy wykupie wycieczki 
- op³at lotniskowych i paliwowych: 300 z³ – obowi¹zkowo p³atne przy wykupie wycieczki 
- biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, zestawu 
s³uchawkowego     Tour-Guide. Koszt pakietu ok. 100  EUR p³atny obligatoryjnie pilotowi 
- rejsu statkiem po rzece Moskwa ok. 15 EUR 
- spektaklu w Teatrze Bolszoj (zale¿ne od repertuaru 75-135 EUR) 
 
WIZY: 
30 dni przed wyjazdem nale¿y dostarczyæ do Butryn Travel dokumenty niezbêdne do 
uzyskania wizy: 
1) prawid³owo wype³niony, wydrukowany i podpisany osobiœcie wniosek wizowy  
2) 1 zdjêcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostêpnymi na stronie 
www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne - twarz na wprost, kolorowe, na bia³ym 
tle, nie starsze ni¿ 6 miesiêcy) 
3) paszport wa¿ny minimum pó³ roku od zakoñczenia wa¿noœci wizy, posiadaj¹cy minimum 2 
wolne strony. 

KREML - TEATR BALSZOJ - TRETJAKOWSKA  
GALERIA - PLAC CZERWONY - ARBAT 

- przelot samolotem rejsowym 
- transfery: lotnisko-hotel-lotnisko oraz transport podczas zwiedzania (objazdowa wycieczka po 
mieœcie) 
- 4 noclegi w hotelu*** w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹ 
- 4 œniadania i 4 obiadokolacje   
- program turystyczny 
- opiekê polskojêzycznego rezydenta w Moskwie 
- ubezpieczenie 

DZIEÑ 1: Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2 godz. przed wylotem, przelot do Moskwy, 
transfer do hotelu. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem wyjœcie na spektakl do 
Teatru Bolszoj (fakultatywnie, koniecznoœæ rezerwacji biletów minimum miesi¹c przed 
wylotem). Jest on jedn¹ z najbardziej znanych i cenionych placówek kulturalnych Rosji. To 
w³aœnie tutaj swoj¹ siedzibê ma znakomita grupa baletowa Bolszoj i zespó³ operowy Bolszoj. 
Powrót do hotelu, nocleg. 
 
DZIEÑ 2: Œniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Objazd po Moskwie: plac widokowy na 
Worobiowych Górach z których mo¿na podziwiaæ Uniwersytet Moskiewski i ca³¹ panoramê 
miasta. Plac Czerwony, ogl¹danie z zewn¹trz Soboru Kazañskiego, Soboru Wasyla 
B³ogos³awionego, gmachu Muzeum Historycznego, GUM, mauzoleum Lenina. Przejazd 
wybrze¿em Sofijskim – panorama Kremla z drugiej strony rzeki Moskwy. Przejazd do 
wybudowanego w 1524 roku klasztoru Nowodziewiczego. Powrót do hotelu, obiadokolacja. 
 
DZIEÑ 3: Œniadanie. Zwiedzania miasta (metrem). Kreml z Soborami, Zbrojowni¹ z kolekcj¹ 
koron carskich, jajek Faber¿e i tronów carskich, armat¹ Car–Dzia³em i najwiêkszym na 
œwiecie dzwonem Car–Dzwonem. Galeria Trietiakowska – najwiêkszy i zarazem najbardziej 
znacz¹cy zbiór sztuki rosyjskiej, stacje metra, spacer s³ynnym Arbatem. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. Nocleg. 
 
DZIEÑ 4: Œniadanie. Wyjazd metrem do skansenu Kolomenskoye stanowi¹cy niegdyœ letni¹ 
rezydencjê carsk¹. Dziœ to zrekonstruowany Pa³ac Aleksa I Romanowa, uwa¿any w XVII w. 
za „Ósmy cud œwiata”, a tak¿e XVII i XVIII – wieczne budowle drewniane, przywiezione do 
Moskwy z ca³ej Rosji. Zosta³ w 1994 r. wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Skansen. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg 
 
DZIEÑ 5: Œniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie stolicy Rosji: Mane¿ i 
Most Zhivopisny. Mane¿ to klasycystyczny gmach, który s³u¿y³ wojskom carskim do 
æwiczenia musztry, a który dziœ pe³ni funkcje wystawowe. Most Zhivopisny to z kolei 
najwy¿szy most podwieszany w Europie.  Czas wolny na zakupy rosyjskich specja³ów. 
Transfer na lotnisko i wylot do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach wieczornych. 
 
Program imprezy jest ramowy, kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie. 
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