Kaliningrad
3 dni autokarem
Trasa zagraniczna: ok. Kaliningradu (2) – Kaliningrad –
Jantarnyj – Świetłogorsk – Zielenogradsk – Czerniachowsk
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu.
Przejazd przez Polskę w kierunku obwodu
Kaliningradzkiego. Przekroczenie granicy polsko –
rosyjskiej, przyjazd do Kaliningradu (Królewca). Przejazd
przez miasto wzdłuż Litewskiego wału obronnego, gdzie
znajdują się: Brama Fryndlandzka, Królewska,
Rozgartejska, liczne obiekty fortyfikacji. Dalej zwiedzanie
centrum miasta: place, skwery i pomniki, m. in. pomnik
Kalinina, Matki Rosji. Cerkiew Chrystusa Zbawiciela i
Katedra na wyspie z nagrobkiem słynnego filozofa
Immanuela Kanta. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Przejazd nad Bałtyk: Jantarnyj (Palmniki) –
największa kopalnia bursztynu na świecie (95% całego
wydobycia bursztynu na świecie). Spacer promenadą i
zwiedzanie kompleksu muzealnego Bursztynowy Zamek.
Przejazd do Świetłogorska (Ruszowice) – urokliwa
miejscowość wypoczynkowa i sanatoryjna, znany
przedwojenny kurort i Zielenogradsk (Koronowo). Powrót
do Kaliningradu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Światowego Oceanu: łódź
podwodna oraz słynny statek badawczy Witiaź. Dalsze
zwiedzanie miasta: przejazd obok Placu Hanzatyckiego,
obecnie Zwycięstwa, Kolumna Zwycięstwa, Urząd Miejski,
Budynek Giełdy, Uniwersytet Techniczny, Teatr
Dramatyczny, Skwer i pomnik Shilera, przejazd obok
budynku Floty Bałtyckiej. Wyjazd w kierunku kraju. Na
drodze Czerniachowsk (Wystruć) – dzisiaj miasto
przemysłowe, kiedyś znane z zamków: krzyżackiego i
biskupiego, kościół rzymskokatolicki św. Brunona. Cel
przedwojennych, corocznych pielgrzymek ludności z
Podlasia. Powrót do Polski w godzinach wieczornych (do
niektórych miejscowości powrót będzie we wczesnych
godzinach porannych).
Program jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub
wygodnym busem (klimatyzacja, dvd)
- 2 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-osobowych z łazienką
- 2 śniadania i 2 obiadokolacje
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- opiekę pilota
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)
DODATKOWO PŁATNE:
- pakiet do realizacji programu 40 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki
DOPŁATY OPCJONALNE:
Dopłata do pokoju 1-os.: 250 zł
Dopłata do wizy rosyjskiej: 320 zł
WIZY:
21 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBP Olsztyn dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy
2) 1 zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie
www.rusemb.pl - 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.
Na jbliższe te rminy
Pobyt
3 dni
3 dni
3 dni
3
3
3
3
3
3
3
3

dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni

Data wyjazdu

Kod wycieczki

15.04.16 - 17.04.16
30.04.16 - 02.05.16
26.05.16 - 28.05.16
17.06.16 - 19.06.16
08.07.16 - 10.07.16
29.07.16 - 31.07.16
12.08.16 - 14.08.16
26.08.16 - 28.08.16
09.09.16 - 11.09.16
23.09.16 - 25.09.16
14.10.16 - 16.10.16

04-902-RU
05-921-RU
05-922-RU
06-920-RU
07-917-RU
07-918-RU
08-914-RU
08-915-RU
09-914-RU
09-915-RU
10-901-RU

Cena
839.00 PLN
899.00 PLN
899.00 PLN
899.00
899.00
899.00
899.00
899.00
839.00
839.00
839.00

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

WAŻNE INFORMACJE:
1. Wycieczka będzie realizowana w zależności od ilości uczestników w grupie: autokarem lub
wygodnym busem.
2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (bus,
samochód osobowy, autokar liniowy, pociąg). Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.
3. Wyjazd *antenkowy za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os.
wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób organizator ma prawo anulować wyjazd z
danej miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W
takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki.
5. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
6. Pakiet do realizacji programu (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ich rezerwacje, usługi
lokalnych przewodników, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz korzystanie z zestawu
słuchawkowego Tour Guide i inne) jest płatny u pilota wycieczki we wskazanej walucie. Cena pakietu
dotycząca realizacji programu jest kalkulowana przy grupie min. 40 osób. Przy mniejszej ilości
uczestników cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiednią ilość osób w grupie. Cena pakietu
może być podwyższona maksymalnie o 20% podanej ceny w EUR/GBP/inna waluta.
7. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą
dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej
osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał zapłacić połowę stawki dopłaty do pokoju 1 –
osobowego.
8. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym transporcie.
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