PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. +48 89 526 16 18, fax +48 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl www.popkswarmia.com.pl
NIP 739 05 04 047
KONTO: PKO BP O. OLSZTYN 51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

TERMIN

15 – 18.08.2019
CENA

3 300 PLN
I RATA
1 000 PLN płatna przy zapisie
II RATA
płatna na 35 dni przed wyjazdem

MOSKWA 4 DNI (samolot)
1 DZIEŃ 15/08/19
09:45 Zbiórka uczestników przy Hali Urania (górny parking).
10:00 Odjazd busa.
14:35 Odprawa na lotnisku
16:35 Wylot do Moskwy
19:40 (czasu lokalnego) Lądowanie w Moskwie.
Transfer do Hotelu Izmailovo Delta 4*. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ 16/08/19
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem: Kreml, czyli średniowieczna twierdza i
siedziba carów, a aktualnie siedziba Prezydenta Rosji. Zobaczymy m. in. piękne
sobory z unikalnymi freskami, ikonami, dzwonnicę „Iwana Wielkiego”, a także
największy na świecie dzwon – Car-Dzwon. Zwiedzanie Skarbca Carów, czyli
jednego z najbogatszych muzeów świata z szatami koronacyjnymi i liturgicznymi,
tronami, insygniami władzy, karetami, bronią oraz wyrobami jubilerskimi. Następnie przejazd na Plac Czerwony, spacer i zwiedzanie: cerkiew Wasyla Błogosławionego z XVI w. z unikalną bajkową architekturą (z zewnątrz), Sobór Kazańskiej
Ikony Matki Bożej, mauzoleum Lenina (z zewnątrz), Park Zarjadje oraz GUM,
czyli słynny moskiewski dom towarowy. Przejazd do Galerii Trietiakowskiej z najlepszą na świecie kolekcją ikon rosyjskich. Obiadokolacja. Przejazd na najpiękniejsze i słynne na całym świecie przedstawienie folkowe - Russian National
Dance Show “Kostroma”. Rosyjski Balet Narodowy „Kostroma” przedstawia serię
pokazów z historyczną perspektywą Rosji, zanurza widza w czasach Cesarskiej
Rosji i ZSRR. Przedstawienie opowiada o życiu narodów Syberii, Południowych
Stepów, Kaukazu i Centralnej Rosji. Powrót do hotelu. Nocleg.

CENA OBEJMUJE
– transfer Olsztyn – Warszawa/ Lotnisko Chopina –
Olsztyn,
– przelot PLL LOT Warszawa
– Moskwa / Szeremietiewo –
Warszawa (bagaż 23 kg w
cenie),
– transfer lotnisko – hotel – lotnisko,
– przejazdy mikobusem podczas zwiedzania,
– 3 noclegi ze śniadaniem w
Hotelu Izmailovo Delta 4* w
pokojach 2-osobowych,
– 2 obiadokolacje,
– uroczystą kolację przy muzyce rosyjskiej,
– opiekę pilota,
– ubezpieczenie Signal Iduna
(KL, NNW, bagaż)
DODATKOWO PŁATNE
– wiza i opłaty wizowe 350
PLN,
– obowiązkowy pakiet do realizacji programu: 80 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, lokalny
przewodnik, zestaw słuchawkowy Tour Guide),
– udział w pokazie Rosyjskiego Baletu Narodowego „Kostroma”: ok. 70 EUR (dokładna cena zostanie podana w późniejszym terminie
po
udostępnieniu
sprzedaży),
– dopłata do pokoju 1-osobowego: 400 PLN
UWAGI

3 DZIEŃ 17/08/19
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Moskwy z przewodnikiem: m. in. Cerkiew Chrystusa Zbawiciela – najbardziej reprezentacyjnej prawosławnej świątyni w Moskwie,
pomnik Piotra I na rzece Moskwa oraz wjazd na Wzgórze Wróblowe z piękną pa- – Najpóźniej do 05.07.2019 nalenoramą Moskwy. Następnie wizyta w jednym z najpiękniejszych zespołów archiży złożyć dokumentację wizową wraz z wpłatą 350 PLN –
tektonicznych miasta - Klasztorze Nowodziewiczym. Uroczysta kolacja przy traaktualne zdjęcie (zrobione na
dycyjnej rosyjskiej muzyce na żywo. Nocleg.
wprost), 1 formularz i paszport

ważny co najmniej 180 dni, li4 DZIEŃ 18/08/19
cząc od daty zakończenia terŚniadanie. Spacer na Izmaiłowski Kreml i Targ. To tam spotyka się sprzedawców
minu ważności wizy na wjazd
w uszankach, trzymających w dłoniach szklankę z herbatą w koszyczku z konfido Rosji, z 2 wolnymi stronami.
turą, to tam ktoś podśpiewuje pod nosem "Katiuszę", a od sprzedawców staroci – Program ramowy, kolejność
można usłyszeć niekończące się historie na temat I i II wojny światowej.
zwiedzania może ulec zmianie.
– Wymagana minimalna liczba
Przejazd na lotnisko.
20 uczestników.
14:40 Wylot z Moskwy. 15:55 Lądowanie w Warszawie. Przejazd do Olsztyna.

