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MIŃSK - SANKT PETERSBURG 

 
CENA: 3490 zł/os            TERMIN: 10 – 14.06.2020r 

 

I. Dzień 10.06.2020r 

Godz. 01. 00 podstawienie autokaru i wyjazd na granicę do Terespola. Przekroczenie granicy polsko 

– białoruskiej.  Przejazd do Mińska, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: prawosławny sobór 

katedralny Ducha Świętego; katolicki katedralny kościół Przenajświętszej Maryi Panny, Plac 

Wolności z Ratuszem, stara cerkiew pw. Świętych Piotra i Pawła, dwór Wańkowiczów. W 

programie również spacer Przedmieściem Trockim. Przejazd główną ulicą Mińska - Prospektem 

Niepodległości i podziwianie jej zabudowań: tzw. czerwony kościół – Kościół Świętych Szymona i 

Heleny z posągiem Archanioła Michała, Plac Niepodległości i monumentalny Dom Rządu (obecnie 

siedziba parlamentu), budynki uniwersytetów, Teatr Białoruskiej Opery Narodowej i Baletu.  

Przejazd na lotnisko, godz. 16.00  odprawa  , godz. 18.00 wylot do Sankt Petersburga. Godz. 19.15 

przylot do  St. Petersburga. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

 

 
Ermitaż 

II. Dzień     11.06.2020r                                                                

Po śniadaniu, spotkanie z przewodnikiem   zwiedzanie: Twierdza Pietropawłowska z grobami carów 

z rodziny Romanowych, Sobór Izaaka – wspaniała prawosławna świątynia, Ermitaż wraz z wystawą 

Impresjonistów (3 godz.) – jednego z największych światowych zbiorów dzieł sztuki. Zobaczą 

Państwo perły kolekcji Ermitażu – sale reprezentacyjne pałacu Zimowego, arcydzieła Leonardo da 

Vinci, Rafaela, Rembrandta, Rubensa. Następnie Newski Prospekt, Sobór Kazański z ikoną Matki 

Boskiej Kazańskiej i cerkiew Zbawiciela na Krwi .Rejs statkiem po kanałach St. Petersburga. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.      

 

III. Dzień  12.06.2020r. 

Po śniadaniu, przejazd do Carskiego sioła, letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie pięknego Pałacu 

Katarzyny, którego budowę rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra I. Zobaczą Państwo wnętrza pałacu, 

w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300-lecia Petersburga. Po południu 
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przejazd do Peterhofu, który z pewnością można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją carską. 

Piotr I, natchniony widokami Wersalu zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem – Park 

Dolny o powierzchni ponad 102 hektarów, położony nad Zatoką Fińską, zdobią przepiękne fontanny, 

kaskady, rzeźby, pałacyki. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 
Peterhof 

 

Dla chętnych – nocna wycieczka „Białe noce w Petersburgu”, podczas której będą mogli Państwo 

zobaczyć Petersburg nocą oraz wywierający ogromne wrażenie widok otwieranych mostów przez 

Newę. Słynny widok otwartego mostu Pałacowego z Twierdzą Piotropawłowską. 
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IV. Dzień  13.06.2020r 

Po śniadaniu, przejazd na wyspę Kotlin, gdzie znajduje się miejscowość Kronsztad z twierdzą. 

Historia miejsca jest nierozerwalnie związana z Piotrem I – założony przez niego fort miał bronić 

stolicy imperium. Jeszcze do niedawna Kronsztad był zamkniętą bazą Radzieckiej Floty Bałtyckiej. 

Zwiedzimy również Sobór Morski, który przeszedł kapitalny remont i zachwyca swoim blaskiem. 

Powrót do St. Petersburga. Krążownik „Aurora” (z zewnątrz), który obecnie jest na stale 

zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim. Twierdza Pietropawłowska – pierwsza budowla na 

terenie Petersburga, której dzień założenia jest uznawany za dzień powstania miasta. Na terenie 

twierdzy znajduje się pierwsza cerkiew petersburska pod wezwaniem Piotra i Pawła, w której 

znajduje się grobowiec carów rosyjskich. Cypel największej w mieście wyspy Wasilewskiej, gdzie 

za czasów Piotra I mieścił się port morski. Obiadokolacja w typowej rosyjskiej restauracji z muzyką 

na żywo. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

V. Dzień   14.06.2020r 

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, czas wolny na zakup pamiątek. Godz. 11.00 transfer na 

lotnisko. Wylot o godz. 14.15. Przylot do Mińska godz. 16.10 . Wyjazd do Polski - przyjazd do 

Białej Podlaskiej uzależniony jest od przekroczenia granic. 

  

    Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od    

rezerwacji  biletów wstępu. 

   

WIZY: 

 

    Od 1 października 2019 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła wydawanie bezpłatnych 

jednorazowych wiz elektronicznych upoważniających do wjazdu do Obwodu Leningradzkiego, na 

terenie którego znajduje się St. Petersburg. Cudzoziemcy mają prawo do przemieszczania się tylko w 

obrębie regionu, wjazd do pozostałej części Rosji na podstawie takiej wizy jest niemożliwy. 

 

W celu otrzymania wizy należy: 

- posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu; 

- na co najmniej 10 dni przed planowaną datą wjazdu (jednak nie wcześniej niż 20 dni) wypełnić 

online na stronie MSZ Rosji wniosek o uzyskanie wizy elektronicznej; 

- załączyć aktualne (nie starsze niż pół roku) zdjęcie paszportowe w formacie JPG. 

 

    Mogą Państwo również skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosku wizowego. W 

tym celu prosimy o dostarczenie do biura na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy zdjęcia 

paszportowego w formacie JPG oraz do wglądu danych paszportowych. Na ich podstawie pracownik 

biura wypełni wniosek w Państwa imieniu. 

 

    Podanie błędnych danych lub załączenie niewłaściwej fotografii mogą skutkować odmową 

wydania wizy lub jej anulowaniem na granicy. Jest to równoznaczne z rezygnacją z imprezy zgodnie 

z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 

 

CENA ZAWIERA: 

- przelot samolotem rejsowym Mińsk – Petersburg - Mińsk, w cenie bagaż podręczny 8 kg + bagaż 

rejestrowany 23 kg 
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- przejazd autokarem na trasie Biała Podlaska – Mińsk – Biała Podlaska, 

- opieka pilota,  

- usługi przewodnika na całej trasie   

- ubezpieczenie KL (30 000 EUR), NNW i bagaż  

- 4 noclegi w hotelu 3* w  Petersburgu - pokoje 2 osobowe z możliwością jednej dostawki 

- wyżywienie: 4 śniadania ,  4 obiadokolacje 

- pomoc biura podróży w złożeniu wniosku o elektroniczną wizę  

- opłaty graniczne i drogowe 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  

- rejsu statkiem,  

- systemu Tour Guide  

- koszt uczestnictwa -  145 EUR (płatne pilotowi wycieczki - obligatoryjnie) 
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