IMPERATORIŠKA KELIONĖ: PSKOVAS–SANKT
PETERBURGAS–PETERHOFAS–CARSKOJE SELO
Programa:
Sankt Peterburgas – tai kultūrinis Rusijos centras, įkurtas caro Petro I. Sankt Peterburgas
garsus savo architektūra, parkais, fontanais, muziejais, kylančiais tiltais… Vien ko verti
Peterhofas, Ermitažas…
Sankt Peterburgas – baltųjų naktų miestas, dieną ir naktį šviesu, miestas pripildytas
romantiškos dvasios. Miesto ritmą reguliuoja baltosios naktys…
Sankt Peterburgas tituluojamas šiaurės Venecija. Salos, upės, kanalai suteikia miestui
savitą stilių: ažūriniai Nevos upės intakų tilteliai, auksu blizgantys cerkvių kupolai,
puošnūs Carų priemiesčio rūmai ir parkai, kuriuos kūrė žymiausi Europos architektai.
Miestas UNESCO duomenimis, įtrauktas į patraukliausių turistams pasaulio miestų
dešimtuką.
1 diena. Anksti ryte 4.00 val. išvykimas iš Šiaulių – aikštelė Gegužių gatvėje, PC Akropolis,
04.15 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė Lietuva – Latvija – Estija – Rusija (412 km). Įvažiavę į Rusiją, lankysimės Pskove –
sename šiaurės vakarų Rusijos mieste, įsikūrusiame ant Velikajos upės kranto. Pskove apžvalginė
ekskursija: apžiūrime kremlių* su Šv. Trejybės soboru, centrinę miesto dalį su gausybe
provoslaviškų cerkvių, pirklių palatų, paminklą kunigaikštienei Olgai, monumentą A.
Nevskiui.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Ankstyvi pusryčiai. Vykstame į Sankt Peterburgą (290 km). Pasienio formalumai,
atvykstame į Sankt Peterburgą – vieną gražiausių pasaulio miestų, pastatytą ant 42 salų, kurias
jungia 400 nuostabaus grožio tiltų. Pažintį su miestu pradėsime nuo apžvalginės ekskursijos su
vietiniu gidu*: Isakijaus soboras*, Petropavkovsko tvirtovė*, kur ilsisi Rusijos valdovų palaikai.
Laisvas laikas Nevos prospekte. Vakare plaukimas laivu* Nevos upe ir kanalais. Nakvynė
viešbutyje.
3 diena. Ankstyvi pusryčiai. Greituoju laivu išplaukiame* (autobusas atvažiuoja) į Petergofą –
Rusijos carų didžiąją vasaros rezidenciją. Carų rūmai* ir parkai su nuostabiomis skulptūromis ir
fontanais. Važiuojame į Puškiną (Carskoe Selo). Carskoe selo taip pat buvo viena iš mylimiausių
Rusijos imperatorienės Jekaterinos II rezidencijų. Jekaterinos dvaras garsėja ne tik prašmatniais
parkais, bet ir vidinėmis dvaro patalpomis, tokiomis kaip GINTARO KAMBARYS, kuriuos ir
lankome*. Autobusu grįžtame į Peterburgą. Vakare ekskursija* “Naktis Sankt Peterburge ir

tiltų pakėlimas“*.
Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai. Vykstame į Ermitažą*, buvusius Rusijos carų žiemos rūmus, kuriuose yra 400
salių ir milijonas eksponatų. Pamatysime Leonardo da Vinčio, Ticiano, Rembranto ir kt garsių
menininkų kūrinius.
Po pietų lankome Kunskamerą*. Muziejaus įkūrėjas – pats Petras I, tai buvo pirmas muziejus
Rusijoje. Laivas laikas suvenyrams.
Nakvynė viešbutyje.
5 diena. Pusryčiai. Kelionė į Lietuvą. Vakare sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina – 225 €
Į kelionės kainą įskaičiuot:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*4 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas, dokumentų kelionei sutvarkymas.
Papildomos išlaidos:
*Rusijos viza ir draudimas – 75 €
*Kruizas į Peterhofą 470 rub /žm.;
*Jekaterinos vasaros rezidencija – 1200 rub./suaug.; 400 rub./vaikai iki 16 m.
*Petehofas, žemutinis parkas – 900 rub./suaug.; 450 rub./vaikui iki 18 m. + 2000 rub./ ekskursija
grupei; Greitasis laivas Meteor – 850 rub./asm.;
*Naktinė ekskursija po Sankt Peterburgą /tiltų pakėlimo stebėjimas – 5000 rub;
*Petropavlovsko tvirtovė – 520 rub./suaug.; 320 rub./vaikui iki 16 m.;
*Isakijaus soboras 250 rub./suaug.; 50 rub./vaikui;
*Isakijaus soboro kolonada 150 rub.;
*Ermitažas 700 rub./suaug., vaikai iki 18 m. nemokamai + Ekskursija 6000 rub./ grupei;
*Kunskamera – 8000 rub./ grupei iki 20 žm.;
*Apžvalginė ekskursija 1d. gido paslauga grupei – 4500 rub.;
*Pskovas, Kremlius, ekskursija – 50 € / grupei.
Pastaba. 1 € – 70 rub.

Lankomų objektų skaičius ir kainos gali keistis. Lydintis kelionių vadovas ekskursijų muziejuose
neveda. Vizai į Rusiją gauti reikalingas galiojantis pasas.
Informacija/registracija tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė
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Trukme: 5d.4n.
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