BALTOSIOS NAKTYS SANKT PETERBURGE IR
VALAAMO VIENUOLYNAS
Programa:
1 DIENA (2019.07.02.) Išvykimas anksti ryte. Kelionė per Latviją, Estiją, Rusiją – iki
Sankt Peterburgo. Nakvynė viešbutyje Sankt Peterburge.
2 DIENA (2019.07.03.) Pusryčiai viešbutyje. Apžvalginė ekskursija po miestą (istoriniai ir
architektūriniai Sankt Peterburgo paminklai), legendinis kreiseris Aurora, Petropavlovsko
tvirtovė su soboru*, kuriame palaidoti Rusijos carai, Kuntskamera. Ekskursija į Ermitažą* –
vieną iš prabangiausių ir turtingiausių pasaulio muziejų. Laisvas laikas. Nakvynė
viešbutyje.
3 DIENA (2019.07.04.) Pusryčiai viešbutyje. Vykstame autobusu iki Priozersko ir laivu
plaukiame į Valaamą* – didžiausią ir nuostabiausią Ladogos ežero salą, kurioje buvo įkurtas
Šv. Valaamo vienuolynas, vienas įdomiausių kultūriniu ir istoriniu atžvilgiu šiaurinėje Rusijos
dalyje. Atvykus į Valaamą – ekskursija su vietiniu gidu rusų kalba*. Pietaujame* ir vėl
ekskursija, aplankoma pagrindinė salos šventykla – Spas-Priobraženskio vyrų
vienuolyno kompleksas. Laisvas laikas ir išplaukiame į Priozerską. Iš Priozersko vykstame į
Sankt Peterburgą (152 km). Nakvynė viešbutyje Sankt Peterburge.
4 DIENA (2019.07.05._ Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į rusų Versalį – Peterhofą* (carų
užmiesčio rezidencija), pakeliui pravažiuojame Strelnią (prezidento V. Putino vasaros
rezidencija, Kongresų rūmai). Peterhofe susipažįstame su imperatoriškų pastatų ansambliu,
apsuptu įspūdingų parkų, sodų ir auksu padabintu fontanų kompozicijų. Grįžtame į miestą.
Lankome unikalią Prisikėlimo bažnyčią*, taip pat vadinamą Atpirkėjo krauju (Spas na krovi),
kuri pastatyta toje vietoje, kurioje kadaise buvo mirtinai sužeistas imperatorius Aleksandras
II. Cerkvės išorė ir vidus buvo kuriami pačių žymiausių ir talentingiausių menininkų ir išsiskiria
savo spalvingumu ir mozaikų įvairove. Laisvas laikas, kurio metu rekomenduojame
paplaukioti Peterburgo kanalais*, nes būtent iš vandens pusės miestas atrodo ypač
paslaptingas ir romantiškas. Pageidaujantiems – naktinis Nevos tiltų pakėlimo
stebejimas*. Nakvynė viešbutyje Peterburge.
5 DIENA (2019.07.06.) Pusryčiai viešbutyje. Išvyka į Puškino miestą, aplankant
Jekaterinos rūmus* su garsiuoju Gintaro kambariu. Tai įspūdingi 18 a. baroko stiliaus rūmai
ir parkas su daugybe skulptūrų ir paviljonų. Tęsiame pažintį su miestu: Aplankysime
Isaakijaus soborą*, kerinti savo didybe ir prabanga. Tai viena iš didžiausių katedrų pasaulyje.
Jos pastatymui sunaudota daugiau nei 400 kg aukso ir 16 tonų malachito. Nuo soboro
kolonados* atsiveria nuostabi Peterburgo panorama. Vykstame į prieplauką.

Vakarinė miesto panorama besigrožint Baltosiomis naktimis, naktinis Nevos tiltų pakėlimas. .
Nakvynė viešbutyje.
6 DIENA (2019.07.07.) Pusryčiai viešbutyje. Kelionė į Lietuvą. Vėlai vakare sugrįžimas į
Lietuvą.
Kelionės kaina – 275 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
* 5 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas, dokumentų kelionei sutvarkymas.
Papildomos išlaidos:
* Rusijos viza ir draudimas – 78 Eur;
*Valaam sala. Ekskursija, plaukimas Meteoru į Valaam salą – 4300 rub./ asm.;
*Petehofas, žemutinis parkas 1000 rub. – 500 rub / iki 18 m. +2500 rub ekskursija grupei;
*Jekaterinos vasaros rezidencija 1300 rub. – 400 rub. / iki 16 m. ;
*Naktinė ekskursija po Sankt Peterburgą /tiltų pakėlimo stebėjimas 6000 rub / grupei;
*Petropavlovsko tvirtovė 580 rub. – 350 rub.;
*Isakijaus soboras 350 rub. – 100 rub.;
*Isakijaus soboro kolonada 200 rub.;
*Ermitažas 700 rub, vaikai iki 18 m nemokamai + Ekskursija 6000 rub grupei
*Kunskamera ~ 400 rub.;
*Spas na krovi – 350 rub. – 100 rub.;
*Apžvalginė ekskursija 1d gido paslauga 5000 Rub / diena grupei;
Pastaba. 1 Eur – 76 rub
Lankomų objektų skaičius ir kainos gali keistis Lydintis kelionių vadovas ekskursijų
muziejuose neveda. Vizai į Rusiją gauti reikalingas galiojantis pasas.
Informacija /registracija 841525059, 860197003. Vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

