
 
OFERTA AGENCYJNA: 

SANKT PETERSBURG 
WENECJA PÓŁNOCY w 8 dni 

 

 

TERMIN: 8-15.09.2019 r. 
 
 
Dzień 1 
Wyjazd z Piekar Śl. o godz. 22.00, zbiórka na parkingu przy Domu Pielgrzyma na 
ul. Popiełuszki o 21.45. Nocny przejazd przez Warszawę, Suwałki na Litwę, po drodze 
postoje na Miejscach Obsługi Podróżnych. 
Dzień 2 
Przejazd do stolicy Łotwy – Rygi. Zwiedzanie: starówka, kamienice „Trzej Bracia”, 
ratusz, pałac prezydencki, kościół św. Piotra, Brama Szwedzka, Gildie Kupieckie, 
kościół ewangelicki. Zakwaterowanie w hotelu w Rydze, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w kierunku Rosji, przejazd przez 
wschodnią Łotwę i Estonię. Krótki postój w Tartu (pol. Dorpat), spacer po mieście, 
Odprawa na estońsko – rosyjskim przejściu granicznym w Narwie, dojazd do Sankt 
Petersburga. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 4 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: krążownik „Aurora”, Twierdza Pietropawłowska 
(dawne więzienie polityczne) wraz z soborem św. Piotra i Pawła  – miejsce pochówku 
carów, Cypel Wyspy Wasylewskiej, budynek Admiralicji, Sobór św. Izaaka – 
największa świątynia w mieście (czwarta na świecie), jeden z symboli Petersburga – 
cerkiew na Krwi, rejs statkiem po kanałach Petersburga.  
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 5 
Śniadanie. C.d. zwiedzania miasta: Ermitaż (Pałac Zimowy) – największe muzeum 
w Rosji, jedno z największych i najbogatszych muzeów świata, wyjazd do Peterhofu – 
miasta parków, pałaców i fontann, letniej rezydencji cara Piotra Wielkiego, 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 6 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Carskiego Sioła - letniej rezydencji 
Katarzyny II. Zwiedzanie wnętrz, m.in. Bursztynowej Komnaty – sali wyłożonej 
sześcioma tonami starannie obrobionego bursztynu. Obiad, wyjazd w kierunku Łotwy, 
odprawa na rosyjsko – łotewskim przejściu granicznym, dojazd do Daugapilis (pol. 
Dyneburg) w późnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
 

VERTE 

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 



 
Dzień 7 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Wilna. Zwiedzanie Wilna: Góra 
Trzech Krzyży, Antokol, cmentarz na Rossie, starówka litewska, Ostra Brama, 
Uniwersytet. Obiad, czas wolny.  
W godzinach wieczornych wyjazd z Wilna w kierunku Polski. 
Dzień 8 
Nocny przejazd przez południową Litwę, Białystok, Warszawę. Po drodze postoje na 
Miejscach Obsługi Podróżnych. Przyjazd do Piekar Śl. ok. 10.00-12.00. 
 

ŚWIADCZENIA: 

• przejazd autokarem klasy turystycznej,  

• obsługa przewodnika/pilota,  

• 3 noclegi w hotelu w Sankt Petersburgu,  

• 2 noclegi w hotelach na Łotwie,  

• 5 śniadań w hotelach, 3 obiadokolacje w hotelu w Sankt Petersburgu, 
1 obiadokolacja w hotelu w Rydze, 1 obiad w Carskim Siole, 1 obiad w Wilnie, 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• opłaty drogowe i graniczne,  

• fundusz gwarancyjny TFU. 
 

KOSZT WYJAZDU:  1 650 zł 
 

DODATKOWE INFORMACJE:  
• Do ceny należy doliczyć koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych 

przewodników i wynajmu systemu słuchawkowego, ok. 110 euro (zbierane w trakcie 
wyjazdu) oraz koszt wizy rosyjskiej, ok. 300 zł. 

• Wiza do Rosji. Z uwagi na konieczność posiadania wizy, do 30.06.2019 r. należy 
dostarczyć do biura: paszport ważny przynajmniej 180 dni od daty zakończenia 
imprezy, mający przynajmniej 4 puste strony, w tym 2 strony jedna przy drugiej, 
dokumenty upoważniające biuro do odbioru wiz, 2 aktualne, kolorowe fotografie 
o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (tzw. zdjęcie paszportowe, en face),  

• Wniosek wizowy będzie wypełniony przez uczestnika, z pomocą pracownika biura, 
bezpośrednio w siedzibie biura (300 zł to opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku 
wizowego i wydanie wizy oraz pozostałe opłaty związane z wydaniem wizy), 

• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie,  

• Zakwaterowanie w hotelach, *** w pokojach 2 lub 3-osobowych z łazienkami. 
 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 1000 zł od uczestnika od ceny podstawowej przy 
zgłoszeniu i zawarciu pisemnej umowy (dane do umowy: imię i nazwisko, data 
urodzenia , adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości data jego 
wydania i ważności, numer telefonu). Pozostała kwota według umowy najpóźniej 21 dni 
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych.  

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28. 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce i 
podpisaniu umowy w biurze. 

 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Petersburg”  


