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SANKT  PETERSBURG – Wenecja Północy - wycieczka 
 
Trasa: Sankt Petersburg – Carskie Sioło – Peterhof  
 
 
Rosja to jeden z największych krajów świata – oferuje bezkresne 
równiny, wielkie rzeki, ogromne bogactwa naturalne i niezliczone 
zabytki. W Rosji można „zatonąć” w 10-milionowej metropolii lub 
udać się w regiony, w których przez dwa tygodnie trudno jest spotkać 
człowieka... W Rosji znajdziemy dymiące kominy miast 
przemysłowych, monumentalne znaki czasów sowieckich, dziką 

przyrodę, zabytki architektury z listy UNESCO i wiele innych osobliwości. Zauważalny jest kontrast w 
postaci niezliczonych, lśniących kopuł cerkwi, na tle socrealistycznej architektury.  
Sankt Petersburg – to dawna stolica Rosji. Miasto położone nad rzeką Newą, którą spina ponad 700 
mostów. Nazywane jest często „Wenecją Północy”. Uważane jest za jedno z najpiękniejszych miast 
Europy. Zostało założone przez cara Piotra Wielkiego jako swoista brama na Zachód. Do dziś zachwyca 
swoimi neoklasycystycznymi i barokowymi budowlami. To tutaj znajduje się okazały Pałac Zimowy, 
rezydencja carów, w której mieści się Ermitaż, czyli muzeum z olśniewającą kolekcją malarstwa. 
 
Największe atrakcje:  

 Sankt Petersburg - „Wenecja Północy” 

 Twierdza Pietropawłowska – kolebka miasta 

 Ermitaż – bogactwo Pałacu Zimowego 

 Sobór św. Izaaka – największa świątynia w mieście 

 Newski Prospekt – główna ulica miasta 

 Światowa stolica fontann – Peterhof, będący dawną letnią rezydencją Piotra Wielkiego 

 Bursztynowa Komnata w Carskim Siole   
 

 Termin:     Cena:     
 28.04 – 02.05.2018r.   1980 zł + 505 EUR 
 30.05 – 03.06.2018r.   2190 zł + 545 EUR     
 18.07 – 22.07.2018r.   1980 zł + 535 EUR 
 15.08 – 19.08.2018r.   1980 zł + 535 EUR 
  05.09 – 09.09.2018r.   1980 zł + 505 EUR 
 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Sankt Petersburg (-/-/K)      
Zbiórka w Warszawie, przelot do St. Petersburga. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
Indywidualnie, dla chętnych, spacer po Newskim Prospekcie, głównej ulicy miasta, wzdłuż której 
podziwiać można różnorodność wspaniałych budowli: barokowy pałac Stroganowa,  klasycystyczny sobór 
Kazański, secesyjny Dom Książki, neobarokowy pałac Biełosielskich – Białozierskich, Gostinyj Dwor – 
największy bazar Petersburga, Pałac Aniczkowski – zimową rezydencję carów i wiele innych.  
 
Dzień 2 Sankt Petersburg - Ermitaż (S/-/K)      
Zwiedzanie St. Petersburga - w czasie wycieczki zobaczymy najważniejsze zabytki miasta, następnie 
przejedziemy do twierdzy Pietropawłowskiej, będącej pierwszą budowlą miasta, wzniesioną na Wyspie 
Zajęczej na rozkaz cara Piotra I Wielkiego. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym jest Sobór Piotra 
i Pawła - z iglicą zakończoną posągiem anioła, wyniesionym na wysokość 122 m (anioł z krzyżem ma 3,5 
m wysokości i obraca się w kierunku wiatru). Zobaczymy również krążownik AURORA, Domek Piotra I, 
Plac św. Trójcy. Następnie zwiedzanie Ermitażu – jednego z najsłynniejszych muzeów świata. W wielu 
budynkach zgromadzono tutaj niezwykłe zbiory. Największe wrażenie robi barokowy Pałac Zimowy z 
niezwykłymi Salami Reprezentacyjnymi. Carowie nie szczędzili wydatków na dekorowanie publicznych 
miejsc, które miały symbolizować siłę i bogactwo carskiej Rosji. Niewyobrażalne wprost są zbiory 
muzealne. Zgromadzono tutaj scytyjskie złoto, antyczne wazy, perskie srebro, meble i szaty cesarskie 
(ponad 300 strojów Piotra I), kolekcje malarstwa europejskiego z dziełami Rafaela, Michała Anioła, 
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Leonarda da Vinci, Tycjana,  Rubensa, Rembrandta, Gauguina, Matissa, Picassa i wielu, wielu innych 
znanych malarzy.  
 
Dzień 3 Peterhof - Carskie Sioło (S/-/K) 
Całodniowa wycieczka w okolice Sankt Petersburga. Przejazd do Peterhof, dawnej letniej rezydencji 
Piotra Wielkiego, która jest skarbem rosyjskiej i światowej architektury i sztuki. W przeszłości Wielki Pałac 
Peterhof był letnią rezydencją rodziny carskiej. Sam car, Piotr Wielki, zaprojektował układ pałacu. Wielki 
Pałac Peterhof jest, bez przesady, nazywany jednym z najpiękniejszych i najbogatszych pałaców całego 
świata. Nie ustępuje on nawet pałacom w Wersalu czy Hofburgu. Jest to tak niezwykły kompleks, że 
turyści zgodnie przyznają, iż można by tu przebywać bez końca. Kompleks Peterhof to nie tylko sam 
pałac, ale także dwa przedzielone długim tarasem parki: Dolny i Górny. Peterhof, nie bez przyczyny, jest 
nazywany światową stolicą fontann. Na terenie całego parku o powierzchni blisko 600 ha znajdują się 144 
fontanny, często złote, o 2000 strumieni wodnych. W parku znajdują się cztery zabytkowe kaskady. Cały 
zespół fontann wyrzuca łącznie 34 tys. litrów wody na sekundę(!). Ciekawe jest to, iż fontanny pałacu 
funkcjonują bez skomplikowanych urządzeń, pomp, ponieważ w konstrukcji parku Peterhof wykorzystano 
nierówności w terenie oraz naturalne źródła wodne, położone wyżej nad poziomem morza, niż sam park w 
Peterhofie (fontanny zazwyczaj są czynne od 15 maja). Przejazd do Carskiego Sioła – zwiedzanie pałacu, 
położonego wśród wspaniałych parków i ogrodów, zachwycającego bogactwem i wyrafinowaniem 
architektonicznym. Imponującą fasadę 300-metrowej długości zdobią liczne atlanty, kolumny, pilastry i 
dekoracyjnie obramowane okna. Zwiedzającym udostępniono 20 sal reprezentacyjnych, w tym 
Bursztynową Komnatę, wyłożoną kryształowymi lustrami i ozdobioną złoconymi rzeźbami Salę Wielką, 
wystawę pałacowych mebli i przedmiotów artystycznych. Powrót do St. Petersburga.      
 
 
Dzień 4 Sankt  Petersburg  (S/-/K)    
Zwiedzanie miasta (wycieczka półdniowa) - tego dnia zobaczymy Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, 
zbudowaną w miejscu, gdzie 13 marca 1881 r. (a wg kalendarza juliańskiego 1 marca 1881 r.) został 
zabity car Aleksander II. Cerkiew wzniesiono dosłownie w poprzek ulicy. Aleksander II zginął z rąk 
rewolucjonistów z organizacji „Narodnaja Wola”, którym nie podobał się car-reformator; cerkiew Spas-na-
Krowi (wstęp płatny dodatkowo); Sobór św. Izaaka (wstęp płatny dodatkowo), który jest największą 
świątynią w Sankt Petersburgu i drugą w Rosji. Sobór uznawany jest także za czwarty co do wielkości 
obiekt sakralny świata. Sobór świętego Izaaka Dalmatyńskiego był budowany przez prawie 40 lat (w 
latach 1818-1858) na podmokłym, niełatwym do tego typu inwestycji terenie. Ogromną budowlę 
postawiono na wbitych głęboko w ziemię drewnianych palach. Koszt budowy obiektu oszacowano 
wówczas na ponad 20 mln rubli; konny pomnik Piotra I, wzniesiony z inicjatywy Katarzyny II, która chciała 
upamiętnić swego wielkiego poprzednika. Polecony carycy rzeźbiarz - Étienne Maurice Falconet w 1766 
roku rozpoczął prace nad figurą cara. Aby dokładnie przedstawić postać imperatora posłużył się 
pośmiertną maską Piotra I, a za model jeźdźca posłużył jeden z rosyjskich generałów; Sobór Smolny, 
uznawany za jedną z najpiękniejszych świątyń w Sankt Petersburgu, położony w zakolu rzeki Newy, 
niegdyś był ściśle związany z władzami carskimi, później w 1917 roku stał się siedzibą główną 
komunistów podczas Rewolucji Październikowej. Po południu czas wolny na zakupy. 
 
Dzień 5 Sankt Petersburg – Warszawa (S/-/-)      
Po śniadaniu przygotowanie do wyjazdu. Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/St. Petersburg/Warszawa,  

 noclegi w hotelu 3* (dopłata do pokoju 1-os. 175 EUR),  
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 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Ermitaż, Sobór Piotra i Pawła, Peterhof – pałac i park, 
Carskie Sioło – pałac i park),    

 lokalnych pilotów/przewodników z j. polskim,  

 opłaty wjazdowe do Rosji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wizy wjazdowej i pośrednictwa 350 
zł, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08. osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna 
cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów 
wstępu i wizy wjazdowej. 
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