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 ROSJA: od Moskwy do Sankt 

Petersburga - rejs po Wołdze  
 

Trasa: Moskwa – Uglich – Myshkin – Kuzino – Kizhi – 
Petrozavodsk – Staraya Ladoga – Valaam – Saint 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”.  

 
Sankt Petersburg – dawna stolica Rosji, miasto, położone nad Newą, którą spina ponad 

700 mostów, nazywane jest często Wenecją Północy i uważane jest za jedno z najpiękniejszych 
miast Europy. Założone przez cara Piotra Wielkiego jako swoista brama na Zachód, do dzisiaj 
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. W barokowych soborach możemy wsłuchać się w muzykę starocerkiewnych 
chórów, a w licznych restauracjach spróbować znakomitej kuchni rosyjskiej. W roku 2003 miasto 
obchodziło swój jubileusz prezentując swoją bogatą historię, dzień dzisiejszy i plany na 
przyszłość.  
 

Moskwa - jak żadne europejskie miasto zmienia się w niezwykłym tempie. Podczas pobytu 
w tych niezwykłym mieście zobaczą Państwo oczywiście osławiony Plac Czerwony, Pałac 
Kremlowski, imponujące zabytki z czasów carskiej Rosji, liczne cerkwie ze złotymi kopułami, ale 
odwiedzimy również najnowsze cuda współczesnej architektury – Moscow City, czyli miejscowy 
Manhattan. W czasie wolnym będą Państwo mieli sposobność zapoznania się z najnowszymi 
kolekcjami mody najbardziej znanych kreatorów w ich firmowych butikach w GUM, gdzie znajdują 
się sklepy Diora,Tiffany, Cartier, Estee Lauder, Yves Rocher, Benettona a nawet Galerii Lafayette.  

 
STATEK DMITRY FURMANOV  

 
Dmitrij Furmanov to wygodny czteropokładowy statek zbudowany w Niemczech, wyposażony w 
nowoczesny sprzęt nawigacyjny. Statek może pomieścić ponad 300 pasażerów. Wszystkie kabiny 
są wygodnie umeblowane, posiadają klimatyzacją oraz prywatną łazienkę z toaletą, umywalką i 
prysznicem. Kabiny wyposażone są również w lodówkę oraz telewizję kablową i satelitarną. Na 
pokładzie, do dyspozycji gości kino, 3 bary (jeden z panoramicznym tarasem), 2 restauracje, mały 
sklepik z pamiątkami, kawiarnia, solarium, sauna i pokój medyczny. W restauracji serwowane są 
śniadania w formie bufetu oraz obiady i kolacje (codziennie jedna z 3 opcji menu do wyboru, w 
każdym z zestawów przystawka, 2 dania główne oraz deser). Ten pływający hotel oferuje 
niezapomnianą i niepowtarzalną podróż! 
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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 Sw. 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 
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 Kiżi, 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 Kiżi 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 – Petrozavodsk                    (S/L/K) 
Po śniadaniu czas wolny. Korzystanie z infrastruktury proponowanej na statku, odpoczynek, 
podziwianie krajobrazów mijanych podczas rejsu. Następnie wizyta w Pietrozawodsk – stolicy 
Republiki Karelii. Spacer po mieście oraz wiza w muzeum regionalnym. Spacer po nadbrzeżu 
jeziora Onega. Lunch, kolacja i nocleg na statku.  
 
Dzień 6 Rejs po Wołdze – Stara Ładoga                       (S/L/K) 
Po śniadaniu wycieczka piesza z wizytą w rezerwacie muzealnym  "Stara Ładoga". 
Dendrochronologia datuje powstanie tutejszej osady na 753 r. Według legendy to właśnie tutaj 
znajdowała się starożytna stolica Rosji. Zobaczymy drewnianą cerkiew św. Dymitra oraz twierdzę 
z XV wieku zbudowana na cyplu u ujścia rzeki Elena do rzeki Wołchow. Lunch, kolacja i nocleg na 
statku.  
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Dzień 7 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 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 oraz cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Powrót na statek, 
kolacja i nocleg. 
 
Dzień 8 Rejs po Wołdze – Sankt Petersburg                    (S/L/K) 
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. 
 
Dzień 9 Sankt Petersburg – Warszawa                   (S/-/-) 
Po śniadaniu wykwaterowanie ze statku. Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
 

Termin:        Cena:   
16.05 – 24.05.2019r.    8 690 zł 

 
Cena obejmuje:  

 

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

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

 wyżywienie zgodnie z programem: 8 śniadań, 8 lunchów, 8 kolacji, 

 kapitański koktajl powitalny,  

 uroczystą kolację pożegnalna na statku – tzw. kolację Kapitana 

 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, 

 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),  
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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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