„WENECJA PÓŁNOCY”

z bezpłatną wizą elektroniczną!

7-DNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
DO

SANKT PETERSBURGA, PETERHOFU I CARSKIEGO SIOŁA

Termin: 9/10–14/15

VI 2021 r.

Cena:

2xxx,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
9 VI Wyjazd autokarem z Ełku o godz. 18:00, po przyjeździe pociągu IC MAMRY z Wrocławia Gł. przez Poznań Gł.,
Toruń Gł. i Olsztyn Gł. Przejazd nocny przez Litwę, Łotwę i Estonię do St. Petersburga.
10 VI Prognozowany przyjazd do Sankt Petersburga w godzinach południowych (z uwagi na długą trasę
oraz odprawę na granicy estońsko-rosyjskiej, nie można określić dokładnej godziny przyjazdu). Na miejscu
zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek po podróży. Późnym popołudniem dojazd środkami komunikacji
miejskiej (autobus + metro) do centrum miasta – spacer i obiadokolacja w restauracji. Wieczorem powrót do
hotelu; nocleg.
11 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem z przewodnikiem na wycieczkę objazdową po mieście oraz zwiedzanie
Soboru św. Isaaka i Twierdzy Pietropawłowskiej. Następnie czas wolny na Newskim Prospekcie reprezentacyjnej ulicy miasta. Późnym popołudniem obiadokolacja w restauracji „Czajkowski”. Powrót
do hotelu. Wieczorem (około 22:30) wyjazd do centrum w celu podziwiania iluminacji nad Newą oraz otwarcia
mostów zwodzonych. Ok. 02:00 powrót do hotelu na nocleg.
12 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem do centrum, zwiedzanie Ermitażu (ok. 3 godz.). Następnie rejs statkiem
po rzekach i kanałach Sankt Petersburga. Obiadokolacja w restauracji „Czajkowski”. W drodze powrotnej
do hotelu możliwość dokonania zakupów w jednym z hipermarketów na obrzeżach miasta. Powrót do hotelu,
nocleg.
13 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem z przewodnikiem do do Carskiego Sioła, zwiedzanie zespołu pałacowoparkowego stanowiącego rezydencję carycy Katarzyny II. Po zwiedzaniu dojazd na obiad do restauracji
„Czajkowski” i czas wolny. Późnym popołudniem wyjście na wieczór rosyjski przy muzyce i tańcach zespołu
kozackiego „Bagatica”, połączony z degustacją kawioru i wódki. Wieczorem powrót do hotelu; nocleg.
14 VI Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z hotelu z przewodnikiem do Peterhofu, gdzie wizyta w zespole
pałacowo-parkowym będącym letnią rezydencją cara Piotra I Wielkiego oraz spacer po Dolnym Parku.
Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną – przejazd do Polski przez Estonię, Łotwę i Litwę.
15 VI Przyjazd do Ełku w godzinach porannych. Możliwość kontynuowania podróży pociągiem IC MAMRY
do Wrocławia Gł. przez: Olsztyn Gł., Toruń Gł. i Poznań Gł..

Cena zawiera:

Uwagi:

- obsługę pilota na całej trasie;
- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie,
- 4 noclegi hotelu*** 2-os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV,
- wyżywienie: 4 x śniadanie, 4 x obiad lub obiadokolacja,
1 x poczęstunek na wieczorze rosyjskim,
- wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu (wartość pakietu
– ok. 100,-€/os.),
- 1-godzinny rejs statkiem po rzekach i kanałach St. Petersburga,
- wieczór rosyjski z poczęstunkiem przy występach kapeli zespołu
kozackiego „Bagatica”;
- obsługę licencjonowanego przewodnika petersburskiego w jęz.
polskim (4 dni) ze słuchawkami „audio-guide”;
- ubezpieczenie zagraniczne NNW/KL (Signal Iduna Polska),
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pomorskiego

- uczestnicy winni posiadać paszporty z co najmniej
180-dniowym okresem ważności (liczonym od dnia
wyjazdu z Rosji); z bezpłatną rosyjską wizą
elektroniczną, ważną na pobyt w St. Petersburgu
i Obwodzie Leningradzkim w dniach 10-14 VI –
udzielimy Państwu pomocy w uzyskaniu tej wizy;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić
o tym organizatora w celu rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla minimum
50 uczestników (przy mniejszej ilości osób cena
wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,60 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marek@marktur.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

