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30.05 – 05.06.2020r 
1 DZIEŃ  Warszawa – Rezekne (Łotwa)   (720 km) 

Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu o godz. 04:00, wyjazd autokaru w kierunku granicy Polsko – 

Litewskiej. Przejazd na nocleg w okolice Rezekne. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 

2 DZIEŃ  Sankt Petersburg (Rosja)   (450 km) 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Rosji. Przekroczenie granicy, odprawa celno-

paszportowa, przejazd do Sankt Petersburga. W tym dniu zwiedzimy Sobór Izaaka. Przejazd na 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.           

 

3 DZIEŃ    Sankt Petersburg - Carskie Sioło (60 km) 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, podczas którego zobaczymy 

m.in.: Pałac Zimowy z jednym z największych muzeów świata 

Ermitażem. Następnie przejazd do Carskiego Sioła – 

unikatowego zespołu pałacowo-parkowego. Zwiedzanie pałacu 
Katarzyny Wielkiej wraz z Bursztynową Komnatą oraz Wielką 
Salą Tronową. Czas na odpoczynek w carskim ogrodzie. Powrót 

do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
4 DZIEŃ  Sankt Petersburg  

Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Twierdzy Pietropawłowskiej (najstarsza budowla miasta) z 

Soborem św. Piotra i Pawła (miejsce spoczynku rosyjskich carów). Chwila odpoczynku podczas rejsu 
rzekami i kanałami Sankt Petersburga. Następnie panoramiczny objazd miasta, podczas którego 

zobaczymy m.in. Symbol miasta Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany”, gmach admiralicjo, sobór smolny, 

lawre Aleksandra Newskiego, nabrzeże pałacowe i uniwersyteckie, krążownik Aurora. Zwiedzimy również 

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Cerkiew na Krwi). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

5 DZIEŃ  Peterhof    (400 km) 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Peterhofu, letniej rezydencji Cara Piotra I i jednego 

z najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na świecie. Zwiedzanie Parku Dolnego zwanego 

„Rosyjskim Wersalem” z malowniczymi ogrodami oraz baśniowej urody fontannami i kaskadami. 

Następnie wyjazd w kierunku Estonii. Zakwaterowanie w hotelu w Tallinie, obiadokolacja i nocleg. 
 

6 DZIEŃ  Tallin (Estonia), Ryga (Łotwa)    (400 km) 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na zwiedzanie 

Talina – stolicy Estonii, które zaczniemy od Górnego Miasta: 

wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek 

Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy 
widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych 

m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której 

umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję 

ORP Orzeł). Następnie Dolne Miasto – średniowieczne ulice: 
Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 

1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa 

Czarnogłowych, kościół św. Olafa. Następnie przekroczenie 

granicy z Łotwą i przejazd na krótkie zwiedzanie Rygi gdzie 

zobaczymy m.in: Stare Miasto, Ratusz, Dom Bractwa Czarnogłowych, Katedrę, kościół św. 

Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Pomnik Wolności. Przejazd na 

zakwaterowanie w hotelu w okolicach Bauski (Łotwa). Obiadokolacja i nocleg.  
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7 DZIEŃ  Warszawa   (620 km) 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wczesny wyjazd w drogę powrotną. Po drodze postój na ciepły 

posiłek (płatny we własnym zakresie). Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 17:00. Zakończenie 

pielgrzymki.  

 

CENA: 2550 PLN/os (kalkulacja dla grupy 35 - 40 os.) 
 

CENA ZAWIERA: 
 Przejazd autokarem (AC, WC) 

 Zakwaterowanie w hotelach 2/3* w pokojach 2,3-os. z łazienkami 

 Wyżywienie zgodnie z programem: 6 x śniadanie i 6 x obiadokolacja  

 Opiekę duchową Kapłana 
 Opiekę Pilota - Przewodnika B.P. TOP TRAVEL podczas całej pielgrzymki oraz lokalnych przewodników 

 System słuchawkowy tour quide  

 ubezpieczenie KL – 20 000 EURO/os, NNW – 15 000 PLN/os 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 pomoc biura podróży w złożeniu wniosku o elektroniczną wizę 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 podstawowy pakiet realizacji programu: przewodnicy; system Tour Guide; bilety wstępu: Ermitaż       

(z impresjonistami), Peterhof – ogród dolny, Carskie Sioło – pałac Katarzyny i ogród, Sobór Św. 

Izaaka, twierdza Piotra i Pawła, Cerkiew Zbawiciela na Krwi, rejs statkiem po kanałach; opłat 

drogowych i innych - łącznie 150 EURO/os. płatne obowiązkowo u pilota 

 

UWAGA:                                                                    

 
WIZY:  

Od 1.10.2019 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła wydawanie bezpłatnych jednorazowych wiz 
elektronicznych upoważniających do wjazdu do Obwodu Leningradzkiego, na terenie którego znajduje się 

Sankt Petersburg. Cudzoziemcy mają prawo do przemieszczania się tylko w obrębie regionu, wjazd do 

pozostałej części Rosji na podstawie takiej wizy jest niemożliwy. 

W celu otrzymania wizy należy: 

 posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku;  

 na co najmniej 4 dni przed planowaną datą wjazdu (jednak nie wcześniej niż 20 dni) wypełnić online 

na stronie MSZ Rosji wniosek o uzyskanie wizy elektronicznej;  

 załączyć aktualne (nie starsze niż pół roku) zdjęcie paszportowe w formacie JPEG. 

 

 Mogą Państwo również skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosku wizowego. W tym celu 

prosimy o dostarczenie do biura na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy zdjęcia 

paszportowego w formacie JPEG oraz do wglądu danych paszportowych. Na ich podstawie pracownik 

biura wypełni wniosek w Państwa imieniu. 

Podanie błędnych danych lub załączenie niewłaściwej fotografii mogą skutkować odmową wydania wizy 

lub jej anulowaniem na granicy. Jest to równoznaczne z rezygnacją z imprezy zgodnie z Ogólnymi 

Warunkami Uczestnictwa. 

 
 
 
 

Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie 

 

 

 


