
Petrohrad – Zlatý podzim září 2019 
Program je vytvořen tak, aby byla dodržena všechna pravidla pro cestování autobusem v rámci EU a Ruské 
federace. Trasa je dlouhá 4 000 km. 

Služby v ceně: Doprava autobusem Renault. Průvodce a překladatel po celou dobu zájezdu, pojištění proti 
úpadku CK. Ubytování se snídaní osmkrát, z toho Marijampole, Riga a Vilnius ve 2 až 3lůžkových pokojích, Pskov 
2 až 5lůžkové pokoje. V Petrohradu 2lůžkové pokoje se sociálním zařízením. 

Doplňkově se platí: Vízum do Ruské federace – 1 720 Kč, Ermitáž s exkurzí, Kateřinský palác s Jantarovou 
komnatou a park kolem paláce, Katedrála sv. Izáka, Petropavlovská pevnost s průvodcem, park s fontánami 
v Petrodvorci, otvírání mostů. Cena programu pro studenta 1 560 Kč, nutná studentská karta ICIC. Ostatní 
účastníci 2 000 Kč Pojištění léčebných výloh při cestě do zahraničí (tzv. cestovní pojištění). 

Cena zájezdu: 11 900 (+1 720 a 1 560) Kč pro studenta, 11 900 (+1 720 a 2 000) Kč ostatní  

Termín: 4. až 14. 9. 2019  

Termíny přihlášek a plateb: Závazná přihláška byla již odevzdána. Záloha byla zaplacena. 

Doplatek 10 180 Kč bude vybírán stejně jako záloha v týdnu od 17. do 21. 6. 2019. Jedná se o účet 
SRPGYBOT, z. s., číslo 3912328379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte Petrohrad, dále jméno a příjmení 
účastníka a třídu. 

Program: 

1. den: V podvečerních hodinách odjezd k hraničnímu přechodu, průjezd Polskem s krátkými zastávkami 
k odpočinku.  

2. den: Průjezd východní částí Polska, přejezd do Litvy – Marijampole – nocleh  

3. den: Snídaně. Průjezd Litvou, město Šiauliai, Hora křížů, přejezd do Lotyšska. Odpoledne příjezd do Rigy, 
prohlídka města – katedrála sv. Petra, Rižský dóm, Dům Černohlavců, Lázně Jurmala, procházka u moře 
– dle počasí. Riga – možnost večeře v centru LIDO, nocleh. 

4. den: Snídaně, V dopoledních hodinách odjezd k ruské hranici, přechod do Ruska. Večer příjezd do 
Petrohradu, ubytování v hotelu, nocleh.  

5. den: Snídaně. Okružní prohlídka města s průvodcem, Smolný klášter, Petropavlovská pevnost, chrám 
sv. Izáka, možnost projížďky po vodních cestách, individuální volno, nocleh. 

6. den: Snídaně. Carskoje Selo – prohlídka parku a Jekatěrinského paláce s Jantarovou komnatou. Odpoledne 
individuální aktivity – možnost nákupu či návštěva dalších památek. 

7. den: Snídaně. Pietní místo obětí blokády Leningradu, Ermitáž – prohlídka galerie s průvodcem. Večer 
možnost návštěvy divadelního představení nebo baletu. Možnost otvírání mostů. 

8. den: Snídaně. Uložení věcí do autobusu. Odjezd do Petrodvorce, prohlídka parku s fontánami. V podvečer 
odjezd z Petrohradu do Pskova, ubytování, nocleh. 

9. den: Snídaně. Prohlídka historické části Pskova – Kreml, chrámy a opevnění. V poledne odjezd k hranici, 
přejezd Lotyšskem do Litvy – Vilnius, nocleh. 

10. den: Snídaně. Prohlídka Vilniusu s průvodcem, po exkurzi odjezd z města na vodní hrad Trakai. V podvečer 
odjezd k hranicím, průjezd Polskem. 

11. den: Noční průjezd Polskem, dopoledne příjezd do ČR a ukončení zájezdu.  

Praha 2. 2. 2019 

Z. Hlistová 


