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MOSKWA I ZŁOTY PIERŚCIEŃ
( 1 - 6 września 2018 roku )
Podobno Moskwę kocha się lub nie od pierwszego wejrzenia. Jak każda stolica bywa
nielubiana przez tzw. prowincję, chociaż głównego jej rywala, Petersburg, trudno nazwać
miastem prowincjonalnym, to właśnie w Moskwie mocniej czuć tchnienie wielkiego świata.
Największe miasto Europy, jego aglomeracja liczy ok. 15 mln ludzi, wielki świat, wielki
biznes, wielkie pieniądze. A w sercu tego wielkiego miasta na Placu Czerwonym człowiek
czuje się jakby trafił do nierealnego świata. Gmachy Kremla, kolorowe, cebulaste kopuły
cerkwi przywodzą na myśl obrazki z rosyjskiej bajki. Obrót w tył - Mauzoleum Lenina z bajki przenosimy się w mniej sympatyczną rzeczywistość Związku Radzieckiego. Taka jest
Moskwa – różnorodna, zaskakująca, inspirująca...

Ilustracja 1: Sobór Zbawiciela Chrystusa

1 dzień (1.09)
Wcześnie rano (godzina zbiórki zostanie podana w Informacjach Praktycznych na ok. miesiąc przed
wyjazdem) zbieramy się na pl. Zwycięstwa w Pile i jedziemy do Kaliningradu, skąd wylecimy
samolotem do Moskwy, przejazd do hotelu na zakwaterowanie na 5 nocy, kolacja (w przypadku
późnego wylotu obiad w Kaliningradzie zamiast kolacji w Moskwie).Nocleg.
2 dzień (2.09)
Śniadanie. Objazdowa wycieczka autokarem po Moskwie, podczas której zobaczymy znane budynki z
zewnątrz (m.in. Łubianka, Duma Państwowa). W drugiej części dnia zwiedzimy Kreml z jednym z

soborów, Zbrojownię, armatę Car–Działo i największy na świecie dzwon Car–Dzwon. Przejdziemy na
słynny Plac Czerwony, znany z wielu parad i ważnych wydarzeń w historii Rosji. Kolacja, Nocleg.

3 dzień (3.09)
Śniadanie. W tym dniu pokonamy łącznie ok. 450 km. Wyjedziemy na tzw. „Zolotoje Koltso”,
miejscowości położonych wokół Moskwy; najpierw pojedziemy do Suzdala i zwiedzimy
tamtejszy Kreml. Następnie udamy się do dawnej stolicy Rusi - Włodzimierza, gdzie
zobaczymy: Sobór Uspieński i Sobór Dmitrijewskij. Wieczorem powrócimy do Moskwy.
Kolacja, nocleg.
4 dzień (4.09)
Śniadanie. Wyjeżdżamy z hotelu by zobaczyć wewnątrz Mauzoleum Lenina, jeśli będzie
otwarte (w związku ze zbliżającymi się Dniami Miasta może być zamknięte). Nie jest to
obowiązkowa wizyta, ale na pewno pozostanie w pamięci. Dzisiejszy dzień to zwiedzanie
muzeów: Galeria Trietakowska z piękną kolekcją ikon i malarstwa rosyjskiego oraz Muzeum
Sztuk Pięknych im. Puszkina. Zajrzymy też do Soboru Chrystusa Zbawiciela, największej
świątyni prawosławnej w Rosji. Przejdziemy ok. 1 km na ulicę Arbat. Wrócimy do hotelu
moskiewskim metrem, by zobaczyć kilka najważniejszych stacji. Kolacja, nocleg.
5 dzień (5.09)
Śniadanie. Wyjeżdżamy do położonego ok. 70 km od Moskwy Siergiew Posad (d. Zagorsk),
gdzie zwiedzimy największy monastyr w Rosji (Ławrę Troicko-Siergiejewską) z soborem
Uspieńskim. Po południu wrócimy do Moskwy, by zobaczyć WDNH - wystawę osiągnięć
Gospodarczych Związku Radzieckiego, gdzie na obszarze ponad 200 ha zachowały się z
czasów radzieckich piękne pawilony w stylach regionalnych dawnych republik ZSRR,
majestatyczne fontanny, ogrody i kwietniki. Wracamy do hotelu na kolację i nocleg.
6 dzień (6.09)
Śniadanie. Wykwaterujemy się z hotelu i jedziemy zwiedzić Klasztor Nowodziewiczy.
Przejedziemy na lotnisko, by wylecieć do Kaliningradu. Następnie po przylocie wrócimy
autokarem do Piły.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: 2.700,00 zł/os + cena biletu lotniczego na dzień dzisiejszy (druga połowa grudnia 2017
r. ok. 800 zł) przy uczestnictwie minimum 40 osób
Cena; 2.950,00 zł/os + cena biletu lotniczego na dzień dzisiejszy (druga połowa grudnia
2017 r. ok. 800 zł) przy uczestnictwie minimum 30 osób
Wpłaty: kwota 1500 zł do 16.02.2018 r. reszta zł do 30.06.2018 r.
Dopłata za pokój jednoosobowy: 400 zł.

UWAGA:
Najpóźniej 35 dni przed wyjazdem, tj. do dnia 27.07.2018 roku należy złożyć dokumentację
wizową:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy
2) 1 zdjęcie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne - twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie
starsze niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2
wolne strony.
Cena obejmuje:
1. Zakwaterowanie w hotelu 3*** w Moskwie, pokoje 2-os z łazienkami,
2. Transfer z Piły na lotnisko w Kaliningradzie i z lotniska w Kaliningradzie do Piły,
3. Przelot na trasie Kaliningrad – Moskwa – Kaliningrad,
4. Przejazd autobusami na całej trasie realizacji programu wycieczki,
5. 5 śniadań i 5 kolacji w hotelu lub w restauracjach na mieście (w przypadku późnego
wylotu z Kaliningradu, zamiast pierwszej kolacji w Moskwie, obiad w Kaliningradzie),
6. Ubezpieczenie (NNW i KL,TFG , bez chorób przewlekłych)
7. Usługi lokalnych polskojęzycznych przewodników,
8. Opiekę pilota na całej trasie,
Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, płatnych obligatoryjnie w wysokości 100
Euro/osoby.
 kosztu wizy rosyjskiej, tj. 340 zł/osoby.

Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile do czasu wolnych miejsc w
autokarze.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Organizatorem wycieczki jest Biuro Podróży „Eskapada” z Suwałk.

