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Éjszakai napsütés – Szentpétervár
Időpont: 2019.augusztus 17-25.

„Észak Velencéje”, ahol a múlt és a jelen találkozik. Az I. Péter cár által alapított város Oroszország és
Európa kapuja, a kultúra, az építészet és a természet gyöngyszeme. Világhírű építészek, szobrászok
alkotásai, a hatalmas Néva folyó, keresztül –kasul kis csatornák, apró hidak, parkok, a cári rezidenciák –
Puskin, Pavlovszk, Petrodvorec, az egyedi és megismételhetetlen Ermitázs – várják és nyújtanak
felejthetetlen emlékeket Önnek.
1. nap. 2019.08.17 Indulás Budapestről a kora hajnali órákban. Folyamatosan utazunk Varsó
felé.(970 km.) Esti séta Varsóban az érkezéstől függően. Szállás Varsóban.
2. nap. 2019.08.18 Varsót elhagyva Litvánián keresztül utazunk. Megtekintjük a híres Keresztek
hegyét, majd továbbhaladunk a szállásunk felé, amely Jelgava városában lesz. (641km)
3. nap. 2019.08.19 Reggeli után Szentpétervár felé utazunk. A határon való időtöltés függvényében
Pszkov óváros megtekintése. Szállás: Szentpétervár.(550 km)
4. nap. 2019.08.20 Reggeli után barangolás Szentpéterváron, Téli Palota, Nevszkij sugárút. Délután
az Ermitázsba (F) látogatunk, majd hajókiránduláson (F) veszünk részt.
Szállás: Szentpétervár
5. nap. 2019.08.21 Reggeli után látogatást teszünk ”Carszkoe
szeloban”: (Cárok nyaralója, Katalin palota)(F).
Utána Petrodvorecbe (Peterhof) (F) kirándulunk. A
kastély és park, az orosz művészetek kincse – ez az egyik
legismertebb cári rezidencia. Az „orosz Versailles” néven
emlegetett pompázatos cári nyaraló együttes I. Péter nevét
viseli. Visszaérkezés és vacsora a szállodában, majd este
fakultatív városnézés (gyalogos, vagy taxival) és a hidak megnyitásának megtekintése.
Szállás: Szentpétervár
6. nap 2019.08.22 Reggeli után vásárlási lehetőség, szabadprogram. (A busz délelőtt nem mozoghat)
Délután bemegyünk a Péter-Pál erődbe (F) is, ahonnan Szentpétervár történelme indult, és
megnézzük az orosz cári családok sírjait. Innen a Szent Izsák Székesegyházhoz, majd a

Vérző Megváltó templomához (F), végül a Szent Kazany Székesegyházhoz utazunk.
Este visszatérünk szállásunkra, vacsora.
7. nap 2019.08.23 Reggeli után indulás haza, Szentpétervártól
(Észtországon keresztül) Rigába utazunk. (582 km) Esti
városnézés Rigában a menetidő függvényében. Szállás:
Riga.
8. nap 2019.08.24 Reggeli után Lublin felé utazunk. (751km)
Gyalogos városnézés Lublinban. Szállás: Lublin
9. nap 2019.08.25 Indulás hazafelé (640 km) Érkezés Budapestre késő esti órákban.
A programok sorrendje változhat.

Részvételi díj:

159.900 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza: az autóbusz közlekedést, 8 éj szállást reggelivel, az idegenvezető költségét

A részvételi díjon kívül felmerülő költségek:
- csoportos utasbiztosítást 9 napra: gyerek 18 évig: 3.800 Ft/fő, felnőtt: 6.300 Ft/fő
- útlemondási (storno) biztosítás: 2.240 Ft/fő
- vacsora 8 alkalommal: 32.800 Ft/fő
- vízum: 25.000 Ft/fő (változhat)
- egyágyas felár igény esetén: 49.000 Ft/fő
- Belépő költségek: kb. 150 €/fő (szentpétervári helyi idegenvezető költsége, fülhallgató költsége 3
napra, Peterhof, Puskin, Pavlovszk, Ermitázs, Péter- Pál erőd, Vérző Megváltó temploma, Szent Izsák
székesegyház, hajózás)
- vidéki csoportoknak transzfert biztosítunk külön kiállási díj ellenében. (Baja: 3.500 Ft/fő/retúr,
minimum 20 fő)

A programon való részvételhez az utazás időpontjától számítva
6 hónapig érvényes útlevél szükséges!
Vízumhoz szükséges: 1db igazolványkép (mostanában készült FEHÉR hátterű, fotópapíron
kinyomtatott, színes, 3,5 x 4,5 cm, szembe nézetű, sötétített szemüveg és fejfedő nélküli)
betegség-, baleset biztosítás a kinn tartózkodás teljes idejére

Jelentkezés: 20.000 Ft/fő előleggel (+stornobiztosítás) befizetésével
Gál Krisztina és Pongó Csilla tanárnőknél
2019. február 15. péntekig

