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<p>POLSKA FUNDACJA KO�CIUSZKOWSKA<br />wraz Z PTTK Oddzia�
?MAZOWSZE?<br />zapraszaj� na <br
/>=======================================================================
====<br />PODRӯ HISTORYCZN�<br /><br /><b>BIA�E NOCE <br />ST.PETERSBURG TALLIN <br />�OTWA - ROSJA ? ESTONIA ? �OTWA (8 DNI)</b><br /><br /> <br
/>TERMINY:
10 ? 17.06.2017
<br />
15 ? 22.07.2017<br /><br /> <br
/>DZIE�I WARSZAWA ? DYNEBURG <br />godz. 6.00 - spotkanie uczestnik� na parkingu
przed Muzeum Techniki (PKiN); godz. 6.15 ? wyjazd na tras� Przejazd przez Litw� Przyjazd
do Dyneburga, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie DYNEBURGA : dawna
stolica Polskich Inflant, szko�a polska , Krzy� Legion� ustawiony 11 listopada 1992r. na
cze���o�nierzy polskich walcz�cych <br />z bolszewikami w 1920r. o wolno���otwy;
twierdza. Nocleg. <br /><br /> <br />DZIE�II DYNEBURG ? PSK� - NOWOGR� WIELKI <br
/>Po �niadaniu - wyjazd na przej�cie graniczne �otewsko-rosyjskie. <br />Przyjazd do
PSKOWA, miasta o ponad 700-letniej historii; spacer po centrum miasta ze zwiedzaniem:
Kremla i Grodu Dowmonta datowanych na XIII wiek, soboru �w. Tr�cy - z XVII-wiecznymi
freskami siedmiorz�owym ikonostasem, miejsca spoczynku wielu w�adc�; obiadokolacja.
Wyjazd do Nowogrodu Wielkiego, nocleg w hotelu .<br /><br /><br />DZIE�III NOWOGR�
WIELKI - ST. PETERSBURG <br />Po �niadaniu ? zwiedzanie NOWOGRODU: Kreml, Sob�
�w. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi oryginalnymi
drzwiami zw. p�ockimi, pomnik tysi�clecia Rusi, Dw� Jaros�awa (cz. miasta za rzek�) z
Pa�acem Podr�ym Katarzyny II. Czas wolny. wyjazd do St. Petersburga. Zakwaterowanie,
obiadokolacja.<br /><br />DZIE�IV SANKT PETERSBURG<br />Po �niadaniu wyjazd na
c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropaw�owska, Katedra Piotra i Paw�a z
grobami car� ( m.in. Miko�aja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew �w. Miko�aja,
Pole Marsowe, kr��ownik ?Aurora?, Admiralicja. Przejazd do CARSKIEGO SIO�A (Puszkino)
? spotkanie z przewodnikiem lokalnym oraz zwiedzanie Pa�acu Katarzyny z Bursztynow�
Komnat�. Powr� do hotelu, obiadokolacja, nocleg. <br /><br />DZIE�V SANKT
PETERSBURG <br />Po �niadaniu ? wyjazd na zwiedzanie: pa�ac zimowy - Ermita�, plac i
Sob� Izaaka, Miedziany Je�dziec ? pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt - spacer. Czas
wolny. Obiadokolacja. Wieczorna przeja�d�ka po Newie i kana�ach. Nocleg.<br />DZIE�VI
ST. PETERSBURG ? PETERHOF ? TALLIN <br />Po �niadaniu wyjazd oraz zwiedzanie
PETERHOFU ? port, Pa�ac Letni - z pa�ac i park z pi�nymi fontannami. Wyjazd do Estonii;
przej�cie graniczne Ivangorod - Narwa. Przyjazd do Tallina, zakwaterowanie w hotelu, <br />
<br />obiadokolacja, nocleg. <br /><br />DZIE�VII TALLIN ? RYGA <br />Po �niadaniu
wyjazd na zwiedzanie TALLINA z przewodnikiem miejscowym, m.in. G�ne i Dolne Stare
Miasto, Cerkiew Aleksandra Newskiego, �redniowieczne wie�e; ?D�ugi Herman? i ?Gruba
Ma�gorzata? , ko�ci�lutera�ki, ulice ? tzw. D�uga i Kr�ka noga , Ratusz Miejski, Wielka
Gildia Kupiecka, ko�ci�protestancki �w. Ducha). Odrobina czas wolnego. Wyjazd do Rygi.
RYGA - zwiedzanie Starego Miasta z udzia�em przewodni-ka miejscowego m.in.: Ratusz,
Zamek Kawaler� Mieczowych, zesp��redniowiecznych kamieniczek tzw.?Trzej Bracia?,
Ma�a i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom Bractwa Czarnog�owych. Obiadokolacja we
w�asnym zakresie w kompleksie gastronomicznym LIDO z du�ym wyborem regionalnych
potraw i napoj� (samoobs�uga). Nocleg w hotelu w Rydze.<br /><br />DZIE�VIII RYGA WARSZAWA <br />Po �niadaniu wyjazd na tras�oraz zwiedzanie: RUNDALE - pa�ac
ksi���y z 1730 r. por�nywany do pa�ac� w Petersburgu. Jeden z najpi�niejszych budynk�
�otwy, letnia rezydencja Ernsta Johanna von Birona. Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 ?
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22.00<br />CENA : 2120 PLN
Dop�ata do pokoju 1-osobowego - 650 PLN<br /><br
/>W ramach ceny gwarantujemy: <br />* transport autokarem (wyposa�ony w wc, barek,
klimatyzacj� video), <br />* 7 nocleg� w hotelach ** /***( pokoje 2-3-osobowe z �azienk�)<br
/>* wy�ywienie ? 6 x obiadokolacje + 7 x �niadanie <br />* opiek�pilota na ca�ej trasie, <br
/>* ubezpieczenie NW i KL oraz baga�u z sum� gwarancyjn� 30 tys. EUR;<br />* podatek
VAT<br />Uwaga: kolejno��zwiedzania mo�e ulec zmianie.<br /> <br />Cena nie zawiera:<br
/>- Bilet� wst�u do zwiedzanych obiekt� oraz obs�ugi przewodnik� miejscowych /110 EUR/.
<br />- Ew. udzia�u w przedstawieniu <br />- przeja�d�ki statkiem po Newie - 15 EUR<br />Koszt� wizy do Federacji Rosyjskiej ? 360 z� za osob� <br /><br />Dokumenty potrzebne do
uzyskania wizy tj .paszport wa�ny min 6 miesi�y, aktualne zdj�ie o wym. 35 x 45 mm na
wprost z twarz� stanowi�c� 80% powierzchni zdj�ia, wype�niony wniosek wizowy - nale�y
dor�zy� wys�a�� do biura 3 tygodnie przed terminem imprezy; wniosek wizowy mo�na
otrzyma�<br />w naszym biurze lub wydrukowa�ze strony www.poland.mid.ru <br /><br
/>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze <br />Oddzia� "Mazowsze" <br />00-589
Warszawa, ul. Litewska 11/13<br />tel. +48 (22) 629-39-47, 629-44-31, fax. +48 (22)
627-13-38<br />e.mail: litewska@pttk.com.pl <br />www.pttk.com.pl
www.wycieczkinakresy.pl<br />PKO BANK POLSKI SA PL81 1440 1387 0000 0000 0940
8657<br />
WPIS DO REJESTRU ORGANIZATOR� I PO�REDNIK�
TURYSTYCZNYCH NR 748<br /><br />
Biuro czynne od poniedzia�ku do pi�tku w
godz. 10.00 ? 18.00.<br />
ZAPRASZAMY!!!</p>
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