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RUSKO - POBALTÍ
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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PETROHRAD
JANTAROVÁ KOMNATA • BRILIANTOVÁ A ZLATÁ KLENOTNICE
• KŘIŽNÍK AURORA • OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ NA NĚVĚ • ERMITÁŽ
• PETRODVORCE • NĚVSKÝ PROSPEKT

Ubytování:
Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím.
Možno
zajistit
ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně formou bufetu.

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odlet z ČR
Q PJ 24 06
13.6. - 18.6.
23 010,PRAHA
Q PJ 29 06
17.7. - 22.7.
23 010,PRAHA
Q PJ 32 06
8.8. - 13.8.
23 010,PRAHA
+4 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

CESTA POBALTÍM
VILNIUS • TRAKAI • KURSKÁ KOSA • SIAULIAI •
RIGA • OSTROV MUHU • OSTROV SAAREMAA •
PARK LAHEMAA • KÄSMU • TALLINN

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně dle výběru (za příplatek transfer z Brna) do Vilniusu, po příletu transfer do
hotelu, ubytování. Dle časových možností a letového
řádu večerní procházka městem.
2. den: Snídaně. Dopoledne budeme poznávat město
Vilnius, jehož historické centrum je vyhlášeno památkou UNESCO. Projdeme se uličkami převážně barokního starého města, které můžeme pozorovat i z
Gedmiminova vrchu se starým hradem. Centrem města je Katedrální náměstí s klasicistní bílou katedrálou,
věží a sochami litevských knížat. Město má i mnoho
kostelů, mezi nimiž je skvostem cihlový kostel sv. Anny.
Odpoledne odjedeme na výlet do bývalého hlavního litevského města Trakai, vystavěného v malebné oblasti
jezer a ostrovů. Toto místo je vyhledáváno turisty zejména kvůli pohádkovému cihlovému vodnímu hradu,
který se tyčí na ostrově obklopeném několika jezery. Po
procházce a návštěvě hradu návrat na ubytování ve
Vilniusu. Možnost večerní procházky městem.
3. den: Snídaně. Ráno odjedeme do města Klaipeda na
pobřeží Litvy, odkud se trajektem přesuneme na písečný
poloostrov Kurská kosa v jihovýchodním cípu Baltského
moře, zařazený do seznamu UNESCO. Projížka litevskou částí poloostrova a procházka touto přírodní atrakcí
tvořenou zejména vysokými písečnými dunami, často
porostlými lesy. K večeru návrat do Klaipedy na ubytování. Možnost večerní procházky městem.
4. den: Snídaně. Ráno odjezd z Kalipedy k městu Šiauliai, kde navštívíme jednu z nejvyhledávanějších zajímavostí Litvy, Křížový vrch. Ohromí nás tisíce křížů různých
tvarů a velikostí. Okolo poledne přejezd do hlavního
města Lotyšska Rigy, bývalého hanzovního města s výraznou secesní architekturou. Projdeme se Starým
městem UNESCO s románskou monumentální katedrálou, rižským zámkem, který je dnes sídlem prezidenta, nádherně zdobeným domem Černohlavců i řadou
dalších historických budov. K večeru ubytování v hotelu
v Rize. Možnost večerní procházky městem.
5. den: Snídaně. Ráno odjezd k západnímu pobřeží
Estonska, kde navštívíme největší západoestonské souostroví. Trajektem přejedeme na ostrov Muhu, kde se
zastavíme v památkově chráněné vesnici Koguva.
Zdejší několik staletí staré domy pochází ještě z období
švédské nadvlády a jsou užívány dodnes. Zachovaly se

zde i tři větrné mlýny, které ale uvidíme i na mnoha dalších místech souostroví. Naším hlavním cílem bude největší estonský ostrov Saaremaa který je často nazýván
ostrovem chleba, piva a větrných mlýnů, které budeme
obdivovat především u kopce větrných mlýnů Angla. Čeká nás i prohlídka asi 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům.
K večeru navštívíme starobylé hlavní město Kuressaare,
kde můžeme obdivovat středověký biskupský hrad, který
patří k největším v Pobaltí i krásné pobřežní scenérie
tohoto lázeňského městečka. Ubytování na ostrově
Saaremaa v Kuressaare v lázeňském hotelu u pláže.
6. den: Snídaně. Ráno odjezd do hlavního města
Estonska. Okružní jízda po Tallinu, jednom z nejmalebnějších měst Evropy, jehož staré město je zapsané do
seznamu památek UNESCO - Horní město s hradem
Toompea, kde sídlí estonský parlament i vláda, katedrála Alexandra Něvského, krásné vyhlídky na staré
město. Budeme pokračovat do Dolního města s gotickou radnicí ze 14. stol. a řadou hanzovních a kupeckých
domů. Večer ubytování v hotelu v Tallinnu a možnost
večerní procházky městem.
7. den: Po snídani odjezd na pobřeží finského zálivu do
estonského národního parku Lahemaa s typickou pobřežní krajinou severního Estonska. Park je proslaven
nejen nádhernou přírodou s lesy, zátokami a poloostrovy vybíhajícími hluboko do moře, ale i historickými budovami a rybářskými vesničkami. Návštěva typického
šlechtického sídla Palmsee Manor a za hezkého počasí
i procházka zdejší divokou krajinou. Zastávka v pobřežní
vesnice Käsmu s bohatou námořní historií, díky které je
nazýváno vesnicí kapitánů. Možnost procházky podél
pobřeží k bludným kamenům nebo návštěvy Mořského
muzea. Odpoledne návrat do Tallinnu a návštěva barokního paláce Kadriorg s překrásnými květinovými zahradami. který nechal na začátku 18. století postavit ruský
car Petr Veliký pro svou ženu Kateřinu I. Večer návrat do
hotelu v Tallinnu, možnost večerní procházky.
8. den: Snídaně. Dopoledne transfer na letiště a odlet
do Prahy a do Vídně (za příplatek transfer do Brna).
.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální..
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Vilnius, Tallinn/Praha (dle výběru)
• leteckou přepravu Vídeň/Vilnius, Tallinn/Vídeň (dle výběru)
• letištní taxy a poplatky, transfer do hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• trajekt na ostrov Muhu a Kurskou kosu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):
• příplatek za 6 večeří:
3 000 Kč
• transfer Brno/letiště Praha/Brno:
800 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 60 EUR
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Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Petrohrad /Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem 3. a 5. den
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): již v ceně
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Transfer na letiště Praha VH: Brno, Svitavy 500 Kč;
Pardubice, Hradec Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč

CE

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Petrohradu. Transfer do
hotelu. Večer fakultativní výlet na noční otevírání mostů
na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížka
nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů - Petrohradské
Benátky. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Petrohradu UNESCO, města založeného r. 1703 Petrem Velikým.
Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobkou P. Velikého a
dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu.
Světoznámá Ermitáž v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém
nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů,
včetně Zlaté a Briliantové klenotnice s korunovačními
klenoty Ruských carů. Fakultativní lodní projížka po
Něvě - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
3. den: Snídaně. Půldenní výlet do městečka Puškin
(Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v
době vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální
palác Kateřinský II. Veliké a nevynecháme ani Jantarovou
komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině.
Vesnici darovala r. 1765 Kateřina svému milenci knížeti
Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský
palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde
údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
4. den: Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění
po dvouleté generální opravě. Navštívíme slavné Ruské
muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna
nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci
na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy.
Večer volný program, možnost návštěvy některého ze
slavných petrohradských divadel (Alexandrovské,
Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).
5. den: Snídaně. Výlet do palácového a parkového komplexu Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jehož
srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější
soustava vodotrysků na světě, 37 zlacených soch, 64
fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu,
odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra
Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka - z její kopule se skýtá fantastický výhled na město, sousední
Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt - nejslavnější ulice
Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři
si přijdou na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a
odlet do Prahy.

Cena neobsahuje:
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1):
850 Kč
• *Jantarová komnata:
• **Balíček vstupů Zimní palác - Ermitáž vč. Briliantové
2 300 Kč
a Zlaté klenotnice:
cca 80 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
Povinný příplatek:
• skupinové turistické vízum do Ruska: cca 1 890 Kč
O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas
informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2 měsíce před
odjezdem na zájezd. Předán zpět pak bude průvodcem v autobuse.
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VILNIUS

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
odlet
kód
od
do
2lůžk.
Q PK 33 08
17.8. - 24.8. 25 990,- PRAHA/VÍDEŇ
+5 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

**Briliantová a Zlatá klenotnice Ermitáže - součástí budovy Zimního paláce a Ermitáže jsou také sály, které představují dary cizích diplomatů a panovníků a nejvýznamnější archeologické nálezy, jejichž společnou vlastností je

48 vedle nevyčíslitelné historické hodnoty také cena materiálů, jako jsou diamanty, smaragdy, zlato, navíc zpracované v nejlepších klenotnických dílnách. Cena zahrnuje vstup do Ermitáže (obrazárny), Zimního paláce.
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