KRAJE NADBAŁTYCKIE
SANKT PETERSBURG
Białe Noce w Wenecji Północy!
9 dni
(autokar)
1 dzień
(kolacja)
7:00
7:15

WARSZAWA

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

WILNO
Zwiedzanie Wilna: m.in. Ostra Brama, Stare Miasto, Uniwersytet Wileński (zewnątrz),
kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, katedra, Cmentarz na Rossie. Przyjazd do hotelu.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

WILNO
RYGA
Wyjazd do Rygi. Zwiedzanie miasta: m.in. starówka, śródmieście, Domski Sobór, ratusz,
pałac prezydenta, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, kościół św. Jakuba,
domy trzech braci, brama szwedzka, gildie kupieckie. Przyjazd do hotelu.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

RYGA
TALLIN
Wyjazd do Tallina. Zwiedzanie miasta: wioska olimpijska, Góra Pieśni, Dolne i Górne
Miasto, mury obronne, wielki Herman, średniowieczny ratusz. Przyjazd do hotelu.

5 dzień
(śniadanie/kolacja)

TALLIN
SANKT PETERSBURG
Przejazd przez Narwę do Sankt Petersburga. Zwiedzanie miasta: Sobór Isaakijewski –
(kopuła pokryta ok. 100 kilogramami czystego złota), oglądanie panoramy miasta z
Wyspy Wasilewskiej. Dla chętnych nocna wycieczka „Zwodzone mosty” – wywierający
ogromne wrażenie widok 14 otwieranych mostów, słynna panorama otwartego mostu
Pałacowego z Twierdzą Pietropawłowską (ok. 10 EUR/os). Zakwaterowanie w hotelu w
Sankt Petersburgu.

6 dzień
(śniadanie/kolacja)

SANKT PETERSBURG
Zwiedzanie Ermitażu. Przejazd do letniej rezydencji Katarzyny Wielkiej „Carskie Sioło” (tu
znajduje się Bursztynowa Komnata): Pałac i park. Rejs po Newie. Przejazd do Peterhofu,
zwiedzanie parku z fontannami.

7 dzień
(śniadanie/kolacja)

SANKT PETERSBURG
Dalsze zwiedzanie miasta: Newski Prospekt, Sobór Kazański (wzorowany na
watykańskiej bazylice św. Piotra ), cerkiew Krwi Zbawiciela. Możliwa wizyta w Teatrze
Maryjskim na wieczorze baletowym (rosyjska scena narodowa) lub na Rosyjskim Show
Folklorystycznym.

KOWNO

WILNO

Zbiórka na Pl. Defilad - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd w kierunku granicy w Budzisku. *Możliwość wsiadania: Augustów.
Krótkie zwiedzanie Kowna: starówka, ratusz, katedra, spacer Aleją Wolności, pomnik
księcia Witolda, Pałac Jedności. Wyjazd do Wilna. Przyjazd do hotelu w Wilnie.

8 dzień
(śniadanie/kolacja)

SANKT PETERSBURG
RYGA
Wyspa Zajęcza: zwiedzanie Soboru Piotra i Pawła (nagrobki niemal wszystkich carów,
m.in. Piotra Wielkiego i Katarzyny Wielkiej), Brama Newska. Krótki czas na zakupy
pamiątek. W godzinach południowych wyjazd z Petersburga, przez Psków. Nocleg i
kolacja na Łotwie.

9 dzień
(śniadanie)

RYGA
WARSZAWA
Wyjazd do Polski. Wieczorem przyjazd do Warszawy (parking pod Kinoteką).

UWAGI
W celu wjazdu na terytorium Rosji należy posiadać ważny paszport (min. 6 miesięcy od daty powrotu). Należy
wypełnić WE WŁASNYM ZAKRESIE wniosek e-Visa online: http://electronic-visa.kdmid.ru/ (procedura
wizowa jest bezpłatna). Wniosek o e-Wizę należy złożyć NIE PÓŹNIEJ niż 7 dni przed datą planowanej podróży.
Istnieje możliwość skorzystania z pośrednictwa wizowego Sigma Travel Sp. z o.o. (opłata 50 PLN/os). W celu
skorzystania z pośrednictwa wizowego należy dostarczyć do biura nie później niż 14 dni przed datą wyjazdu komplet
wymaganych dokumentów:






Skan paszportu w formacie PDF
Skan zdjęcia w formacie JPEG: zdjęcie do wniosku wizowego musi być aktualne (nie starsze niż 6
miesięcy), biometryczne (takie, jak do paszportu), kolorowe, na wprost, na jasnym tle, bez nakrycia
głowy, bez okularów, odsłonięte uszy. UWAGA: inne zdjęcia nie będą przyjmowane.
Dokładne dane adresowe (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, numer telefonu)
Dokładne dane dotyczące zatrudnienia (nazwa firmy, adres, telefon, zajmowane stanowisko)

Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków
Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), z łazienkami. W Sankt Petersburgu
zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta! Na początku wycieczki należy przekazać dewizową część ceny wycieczki w
kwocie 140 EUR. Wybór miejsc w autokarze przy wpłacie zaliczki!

TERMIN IMPREZY:
11.06 – 19.06.2022
09.07 – 17.07.2022
13.08 – 21.08.2022

CENA:
2 390 PLN
2 390 PLN
2 390 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 800 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):









transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny
do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 napojów do kolacji,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

