Oferta MOSKWA
(oferta od firmy partnerskiej)
Typ wycieczki: średnio budżetowa, turystyczna ze zwiedzaniem w 6dni, wyżywienie we własnym zakresie, (opcjonalnie można ustalić HB)
Ilość dni: 6,
Sezon: wiosna, lato, jesień, zima, CENA: ... 1500pln.... nie jest tanio, ale jaka klasa ;-)
Typ uczestników: osoby pracujące, rodziny
Ilość uczestników: 10-12 osób ....(kameralne grono) lub większa grupa do ustalenia
Opiekun: polsko-rosyjsko języczny: TAK
Transport: mieszany, minibus, pociąg, komunikacja miejska.
Program ramowy:
Wycieczka przeznaczona jest dla średniaków chcących poznać Moskwę. Podróż pociągiem, komunikacja miejską.
Zwiedzanie: Moskwy
Program szczegółowy:
Program wycieczki sześciodniowej do Moskwy.
Dzień 1
Zbiórka uczestników w hali głównej Dworca PKP w Katowicach. Wyjazd wcześnie rano. Możliwa przesiadka we Lwowie.
Dzień 2
Przyjazd do Moskwy ok. południa, obiad. Zakwaterowanie się, odświeżenie po podróży, lekki spacer po "Cwietnoj Bulwarze" (Kwiatowy Bulwar) okolicy
naszego miejsca zakwaterowania. wieczorem kolacja w Restauracji Uzbeckiej - aby poznać i inny smak Wielkiej Rosji. Degustacja piwa Rosyjskiego, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. I pełni nowych sił oraz... wczorajszych wrażeń zwiedzamy Moskwę. Przejazd metrem na Plac Czerwony, Mauzoleum Lenina (jeżeli jest Czynne),
Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM, Nadbiereżnaja Maskwy, w okresie wiosenno-Letnim rejs statkiem po rzece Moskwie. Zobaczymy też Cerkiew
Chrystusa Zbawiciel - jak to w Rosji NAJWIĘKSZĄ cerkiew na świecie, pomnik Piotra I Wielkiego. Przemieszczamy sie metrem Czując sie jak we wspaniałej
Galerii a przy okazji nie oglądamy największych Korków Moskiewskich ulic
Wieczorem kolacja, Nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Moskwy: Arbat, Nowy Arbat, ulica TWERSKAJA czyli NAJWIEKSZE ceny w europie ale kto nie chce pomarzyć
o zakupach na Twerskiej? TurDe METRO czyli mały przejazd Metrem KALCOWAJA aby zobaczyć jaki przepych i styl mają Rosjanie nawet... Pod ziemią. Dla
chętnych BAZAR w Radzieckim stylu, Oraz .... Tropami Wladimira Ilicza Lenina... ostrożnie i zdecydowanie nierzucająco się w oczy trafiamy na Plac
Łubiański. Zerknąwszy nieco ostrożnie... na Gmach KGB... oddalamy się (jak najszybciej ;-) ) i mamy Czas wolny na Placu czerwonym... obiadokolacja, w
Rosyjskim stylu: bliny, piwo i .... nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, wykwaterowanie, metro kilka stacji.... przejazd na Dworzec Kijowski zakupy do pociągu i.... wyjazd do Polski dopołudnia. Przejazd przez Ukrainę.
Na trasie "zakupy Kolejowe" na stacji BRIAŃSK czyli Krystali i Igruszki ;-)
Dzień 6
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Opcjonalnie: wieczorne wyjście do Teatru lub Opery w dniu Trzecim lub Czwartym..
UWAGA: godziny przejazdów pociągu mogą ulec zmianie.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. W uzasadnionych wypadkach może byc zmiana planu przejazdu, Tylko przez
Białoruś lub tylko przez Ukrainę.
Ważne:
Najpóźniej 31 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową do otrzymania wiz: białoruskiej i/lub rosyjskiej:
2 kolorowe zdjęcia, 2 formularze: białoruski, rosyjski, paszport ważny min. 6 miesięcy od daty wyjazdu z czterema wolnymi stronami.
Cena obejmuje i zapewniamy:
- Ubezpieczenie SU min. 30.000eu, ubezpieczenie KL, NNW
- Program turystyczny
- Opiekę Polskiego Pilota-Tłumacza
- Karnet na Metro 10 Przejazdów
-Wiza Rosyjska
Cena nie obejmuje:
-Kosztu wizy Białoruskiej - obowiązkowo płatne przy wykupie wycieczki gdy trasa będzie prowadziła przez BIAŁORUŚ - 220 zł,
-Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 60 EUR.
-Napojów Alkoholowych,
-Dodatkowego wyżywienia jeśli ktoś je ... za Dwóch.

