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 ROSJA: od Moskwy do Sankt 

Petersburga - rejs po Wołdze  
 

Trasa: Moskwa – Uglicz – Myshkin – Kuzino – Kiżi – Mandrogui 
– wyspa Valaam – Sankt Petersburg. 
 

Niezwykła przygoda czeka właśnie na Ciebie! 
 

Rosja – największy kraj na świecie, zajmujący znaczną część dwóch kontynentów, 
europejskiego i azjatyckiego, wzbudza w obcokrajowcach antagonistyczne uczucia: podziwu lub 
obawy. Co najważniejsze, nie daje się poznać inaczej niż od środka, czyli Stamtąd. Kto próbuje ją 
zrozumieć z oddalenia, czysto teoretycznie, jest skazany na niepowodzenie, stereotypy i sztampę 
– to tak, jakby poznawać towar z opisu na metce. Jak pisał K.I.Gałczyński „Wszędzie tam, gdzie 
brzoza i muzyka w kołach jadącego na jarmark wożą: „Aj dierbień, dierbień kaługa” śpiewa wóz i w 
słońce jedzie... gdzie wiewiórki są królewny, a królowie – niedźwiedzie; gdzie kobiety noszą pierś 
wysoko, a w oczach zmrużonych całą słodycz świata, gdzie na wędrowca czeka wieczorem 
herbata i mały dom, i sen, i brzęk talerza, i głupie, rzeźbione drzwi, dla biedaków otwarte na 
ścieżaj – wszędzie tam, choćby to było na końcu świata, jest Rosja”.  

 
STATEK SWAN LAKE 

 
„Swan Lake” to wygodny, czteropokładowy statek zbudowany w Niemczech. Wszystkie kabiny 
na statku wyposażone są w łazienkę z prysznicem i WC, suszarkę do włosów, lodówkę, telewizję 
satelitarną i klimatyzację. 
Teatr okrętowy na statku codziennie wykonuje autorskie spektakle i programy rozrywkowe. W 
restauracjach „Odette” i „Odile” oferowane są śniadania w formie bufetu oraz dania z karty na 
lunch i kolację. Bary „Fouette” i „Crush Bar” oferują szeroki wybór napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych oraz przekąsek, a także szeroki program muzyczny. Każdego wieczoru, w 
jednym z barów, można posłuchać kameralnej muzyki na żywo. Kawiarnia „Libretto” zaprasza na 
filiżankę aromatycznej kawy z pysznym deserem. 
Na pokładzie statku, do dyspozycji gości także kino, zajęcia z profesjonalnym instruktorem fitness, 
wieczorna dyskoteki z najlepszymi DJ-ami, sklepik z pamiątkami, pokój medyczny, solarium. 
Ten pływający hotel oferuje niezapomnianą i niepowtarzalną podróż! 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Moskwa        (-/L/K) 
Zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie (możliwość dolotu z lotnisk krajowych), 
odprawa bagażowa i paszportowa, odlot samolotem rejsowym do Moskwy. Po przylocie, przejazd 
do przystani portowej, zaokrętowanie na statku. Wieczorem czas wolny na samodzielną 
eksplorację miasta. Lunch, kolacja i nocleg na statku. 
 
Dzień 2 Rejs po Wołdze – Uglicz – Myshkin                       (S/L/K) 
Tego dnia zobaczymy perłę architektury rosyjskiej, miasto Uglicz, które zostało założone w 1148r. 
Uglicz jest jednym z najwspanialszych miast starej Rosji. Widok miasta od strony Wołgi jest 
niezwykle piękny i pozostawia niezatarte wrażenie. Kiedy zza horyzontu wyłania się Katedra 
Zmartwychwstania oraz kościół św. Jana, można się poczuć jak w innej epoce. Pod koniec XVI w. 
Maria Nagaya - siódma żona Iwana Groźnego żyła tu na wygnaniu mieszkając w tutejszym 
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Kremlu. Tu właśnie w jej ogrodzie został zamordowany carewicz Dymitry. Pałac carewicza 
Dymitergo oraz Kreml są najstarszymi budynkami w mieście. Spacer po Kremlu oraz wizyta w 
Katedrze Przemienienia Pańskiego oraz w klasztorze Objawienia Pańskiego. Następnie wizyta w  
Myshkin i „Mouse Palace” – jedynym na świecie muzeum myszy. Śniadanie, lunch, kolacja, 
nocleg na statku. 
 
Dzień 3 Rejs po Wołdze – Kuzino                        (S/L/K) 
W tym dniu czeka nas wizyta w Monastyrze Świętego Cyryla Biełozierskiego, który od 1924 roku 
pełni rolę muzeum. Założony w XIV wieku, bajkowo położony ad jeziorem Białym klasztor 
zachował swoją wspaniałą architekturę i fascynuje odwiedzających swoją wyjątkową kolekcją ikon. 
Śniadanie, lunch, kolacja, nocleg na statku. 
 
Dzień 4 Rejs po Wołdze – Kiżi                         (S/L/K) 
W tym dniu, po śniadaniu, zwiedzimy największą atrakcją turystyczną Republiki Karelia, jaką 
stanowi rezerwat architektury drewnianej na wyspie Kiży, znajdującej się na jeziorze Onega. Na 
niewielkim obszarze znajduje się wiele bardzo cennych budynków drewnianych, przede wszystkim 
pełniących funkcje sakralne. Poza miejscowymi cerkwiami znajdują się tu sprowadzone z 
pobliskich wysp i okolic jeziora Onega domy mieszkalne. O wartości skansenu Kiżi niech świadczy 
fakt, iż w 1990 roku został on wpisany na listę UNESCO. Pobyt w Kiżach pozostawia niezatarte 
wrażenie. Igor Grabar tak pisał o skarbach wyspy Kiżi „...reasumując wszystko co zrobiła Rosja w 
dziedzinie sztuki dochodzi się do wniosku, że jest to w zasadzie kraj budowniczych...”.Lunch, 
kolacja i nocleg na statku.  
 
Dzień 5 Rejs po Wołdze – Mandrogui                  (S/L/K) 
Po śniadaniu czas wolny. Korzystanie z infrastruktury proponowanej na statku, odpoczynek, 
podziwianie krajobrazów mijanych podczas rejsu. Następnie wizyta w Mandrogui – wsi, która w 
doskonały sposób ilustruje tradycje i pokazuje styl życia w dawnej Rosji.  Wioska ta jest 
zamieszkała przez utalentowanych rzemieślników, wykonujących bajkowe matrioszki. Występ 
zespołu folklorystycznego i wizyta w tzw. "izbie" (tradycyjnym rosyjskim domu).  
 
Dzień 6 Rejs po Wołdze – wyspa Valaam                        (S/L/K) 
Po śniadaniu czas wolny. Korzystanie z infrastruktury statku, odpoczynek, podziwianie 
krajobrazów mijanych podczas rejsu po jeziorze Ładoga. Lunch na statku, następnie zwiedzanie 
archipelagu. Valaam to archipelag składający się z około 50 wysp w jeziorze Ładoga. Jest to także 
największa wyspa na obszarze Karelii, niegdyś należąca do Szwecji. Piesza wycieczka z 
przewodnikiem do Monastyru Wałaamskiego – prawosławnego, męskiego klasztoru. Podczas 
wycieczki zobaczymy: sobór Przemienienia Pańskiego, cerkiew Świętej Trójcy, cerkiew 
Wałaamskiej Ikony Matki Bożej, cerkiew Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło oraz cerkiew 
Zaśnięcia Matki Bożej. Powrót na statek, kolacja i nocleg. 
 
Dzień 7 Rejs po Wołdze – Sankt Petersburg                    (S/-/-) 
Po śniadaniu wykwaterowanie ze statku. Tego dnia zapoznamy się z głównymi zabytkami 
architektury i historii Sankt Petersburga: katedrą św. Izaaka, kościołem Zbawiciela i oczywiście 
Newskim Prospektem. Następnie odwiedzimy Twierdzę Pietropawłowską - najstarszy budynek 
miasta. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
 
UWAGA: dla chętnych możliwość przedłużenia wyprawy o 1 dzień w Petersburgu: cena – 240 
EUR/os w pokoju 2 os. (dopłata do pokoju 1-os.: 56 EUR). Płatność bezpośrednio przy zapisie, 
realizacja wycieczki przy grupie min. 6 osób. Cena obejmuje: transfery, Wycieczkę do ogrodów 
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Peterhofu oraz Ermitażu z licencjonowanym przewodnikiem, usługę pilota/tłumacza, 1 nocleg ze 
śniadaniem.    
 

Wycieczka do ogrodów Peterhofu oraz Ermitażu. Ermitaż to jedno 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, Leonarda da Vinci,Tycjana, Rubensa, 
Rembranta, Gauguina, Matissa, Picassa i wielu, wielu innych znanych malarzy. Natomiast, 
Peterhof, dawna, letnia rezydencja Piotra Wielkiego 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. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
 
Dzień 8 Sankt Petersburg                    (S/-/-) 
Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko, odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do 
Warszawy. 
 

Termin:        Cena:   
15.06 – 21.06.2019r.    7 990 zł 
27.07 – 02.08.2019r.    7 990 zł 
17.08 – 23.09.2019r.    7 990 zł 

 
Cena obejmuje:  

 

 przeloty samolotem rejsowym na trasie Warszawa/Moskwa, St.Petersburg/Warszawa, 
opłaty lotniskowe, ubezpieczenie lotnicze,  

 6 noclegów na statku SWAN LAKE w kabinie 2-os z oknem i prywatną łazienką - górny 
pokład (dopłata do kabiny 1-os.: 360 EUR), 

 wyżywienie zgodnie z programem: 6 śniadań, 6 lunchów, 6 kolacji, 

 kapitański koktajl powitalny,  

 uroczystą kolację pożegnalna na statku – tzw. kolację Kapitana oraz wykwintną kolację 
podczas której będę serwowane specjały rosyjskiej kuchni narodowej,  

 wszystkie przejazdy i transfery zawarte w programie, 

 codzienną rozrywkę na pokładzie statku: koncerty, pokazy teatralne i filmowe, ćwiczenia 
poranne, 

 obsługę bagażu na pokładzie statku, 

 wycieczkę na mostek kapitański,  

 podczas wszystkich wycieczek usługi lokalnych przewodników, 
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 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 polskojęzycznego pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłaty portowe, opłatę wjazdową do Rosji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 wycieczki podczas rejsu zgodnie z programem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska 
 
Cena nie obejmuje: 
 

 innych posiłków oraz napojów do posiłków,  

 napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie,  

 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł,  

 opłat za wizę wjazdową do Rosji (możliwość indywidualnego uzyskania wizy w Konsulacie. 
Koszt wizy: 153 zł + opłata serwisowa  Rosyjskiego Centrum Wizowego 25 Euro  (po kursie 
dnia) lub za pośrednictwem agenta – dopłata ok. 200zł),  

 programu fakultatywnego 
 

UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczna cena biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu. 
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