
ROSJA 

Sankt Petersburg

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

od 2190 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:

od 2190 z³ przy grupie min. 44 osobowej. W zale¿noœci od terminu. 
W okresie „bia³ych nocy” w czerwcu ceny s¹ najwy¿sze 

wycieczka autokarowa 7-dniowa

RYGA - KOWNO - PSKÓW

1 dzieñ 
5:00 wyjazd z Malborka. Przejazd przez Kowno (krótki spacer) w kierunku 
(Dyneburga). Obiadokolacja na trasie przejazdu. Przyjazd na nocleg i 
zakwaterowanie w hotelu. 
2 dzieñ 
Œniadanie. Przejazd do granicy rosyjskiej. Przekroczenie jej i przejazd do Sankt 
Petersburga. Zakwaterowanie i obiadokolacja. Przy sprawnym przekroczeniu 
granicy. 
3 dzieñ  
Œniadanie, objazd Petersburga autokarem. Zwiedzanie m.in: Cerkiew 
Zmartwychwstania, Sobór Smolny, Kolumny „Rostralne” (dawne Latarnie Morskie na 
Wyspie Wasiliewskiej, z której rozpoœciera siê wspania³y widok na Pa³ac Zimowy), 
Twierdza Pietropaw³owska (sobór Piotra i Paw³a), zabudowania wyspy Wasilewskiej, 
przejœcie przez most Lejtnanta Szmidta do pomnika Piotra I (JeŸdziec Miedziany), 
gmach Senatu i Synodu, Gmach Admiralicji, Mane¿ Gwardii Konnej, Sobór œw. 
Izaaka, Sobór Kazañski. Obiadokolacja i nocleg. 
4 dzieñ 
Œniadanie, zwiedzanie Ermita¿u jednego z najs³ynniejszych muzeów œwiata 
licz¹cego ponad 3 mln dzie³ sztuki z ró¿nych epok. Obiadokolacja o godz. 18. 
Wieczorem wycieczka fakultatywna - rejs statkiem wycieczkowym malowniczymi 
kana³ami rzeki Newy (cena ok. 15 Euro). Obiadokolacja i nocleg. 
5 dzieñ 
Œniadanie, zwiedzanie zespo³u pa³acowego w Carskim Siole - Wielki Pa³ac 
Katarzyny II. Zwiedzanie wnêtrz pa³acowych wraz z odtworzon¹ na nowo 
bursztynow¹ komnat¹ oraz ogrodów. Przejazd do Peterhofu - letniej rezydencji cara 
Piotra I Wielkiego, po³o¿onej na po³udniowym wybrze¿u Zatoki Fiñskiej. 
Obiadokolacja i nocleg. 
6 dzieñ 
Œniadanie. Wyjazd z Petersburga. Przejazd do Rygi. Po drodze krótki postój w 
Pskowie. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Rydze.  
7 dzieñ 
Œniadanie, zwiedzanie Rygi: Zamek Ryski, Katedra, Brama Szwedzka i Wie¿a 
Prochowa, Koœció³ œw. Piotra, Trzej Bracia, Pa³ac Bractwa Czarnog³owych, Opera. 
Przejazd do Polski. Obiadokolacja we w³asnym zakresie. Jazda do Malborka. 
8 dzieñ 
Planowany przyjazd w godzinach rannych. 

- transport autokarem (TV,WC, barek)  
- 1 nocleg tranzytowy na terenie £otwy w pok. 2 osobowym  
- 4 noclegi w Petersburgu w pokojach 2-osobowych z ³azienkami  
- 1 nocleg w Rydze w hotelu w pok. 2 osobowym  
- 6 œniadañ + 6 obiadokolacji  
- opiekê polskiego pilota  
- ubezpieczenie KL i NNW  „AXA” 

Kosztów wizy rosyjskiej – 230 z³/os. Na 15 dni przed wyjazdem nale¿y z³o¿yæ 
dokumentacjê wizow¹: 1 zdjêcie, 1 formularz i paszport wa¿ny co najmniej 6 
miesiêcy od daty wyjazdu z dwoma wolnymi stronami.  
Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów oraz miejscowych przewod. ok. 100 
euro/os  
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