
Cyklus cest za světovou historickou i soudobou architekturou

St. PETERSBURG – ČERVENEC 2009

ITINERÁŘ  6. - 10. ČERVENCE 2009

6.  července  (pondělí)  PETROHRAD,
tajemství Bílé noci

Sraz  na  letišti  Ruzyně v 10.00  hod.,
odlétáme v 11.50. Do Petrohradu přiletíme
v 16.10  a  ubytujeme se  v hotelu  Azimut
v historickém centru města. Odpoledne si
prohlédneme  pomník  Petra  Velikého,
chrám sv. Izáka (na obr.) a povečeříme ve
stylové restauraci. 

K  ránu  můžeme  díky  neobvyklé
geografické  pozici  Petrohradu  na  vlastní

kůži  zažít  fenomén
“Bílé  noci“,  během
které slunce nezapadá
za  horizont  a   město
se  tak  neponoří  do
tmy.  Při  procházce  po
břehu  řeky  uvidíme
také  tzv.  otvírání
mostů,  které  se
odehrává  cca  v  1:30
ráno.

7. července (úterý) PETRODVORCE,
 s přídomkem ruské Versailles

Po  snídani  odplujeme  lodí  do  letního  sídla  carů
Petrodvorce (na  obr.),  městečka  paláců,  fontán a
parků. Jedná se o nejúžasnější letní  sídlo  ruských
carů ze všech. Uvidíme i Velký palác cara Petra I. z
roku 1721. 

Zpět  do  Petrohradu  se  vrátíme  v  16:30,  navečer
osobní volno a večeře.

Ve 20:00 nás čeká baletní představení Labutí jezero
v proslulém Alexandrinském divadle.



8. července (středa) CARSKOJE SELO 
s monumentálním Kateřinským palácem

V  9:30  nás  v  hotelu  vyzvedne  česky  hovořící  průvodce,
společně  se  vydáme  na  exkurzi  do  25  km  vzdáleného
městečka  Carskoje  Selo,  které  bylo  zapsáno  na  list
historického  dědictví  organizace  UNESCO.  Prohlédneme  si
Kateřinský palác, vybudovaný ve stylu rokoka v roce 1752. V
monumentální  výzdobě  vynikla  slavná  jantarová komnata.
Přestože se původní exemplář nikdy nepodařilo nalézt,  ani
její přesná kopie neztratila nic na své kráse. V parku, který
palác  obklopuje,  nalezneme   řadu  dalších  staveb  např.
Achátovou síň, Cameronovu galerii atd.

V 15:30 se vrátíme zpět do Petrohradu, zájemci si mohou
udělat procházku po Něvském prospektu a prohlédnout si památník Puškina, Kateřiny
Veliké aj. Společná večeře ve stylové restauraci.

9. července  (čtvrtek)
PETROHRAD, nazývaný také
Benátky východu

Po  snídani  se  vydáme  na  celodenní
prohlídku  Petrohradu  s  česky
hovořícím  průvodcem,  navštívíme
Petropavlovskou  pevnost s katedrálou
a  s  náhrobky  téměř  všech
Romanovců,  kteří  se  vystřídali  na
ruském  trůnu;  původní  dřevěný
domek  Petra  I.,  “oblíbený“  křižník
Aurora – loď,  která  byla  nasazena  v
 rusko-japonské  válce    i  v  první
světové  válce a v roce 1917 se stala
symbolem  bolševické  revoluce  (na  obr.).   Uvidíme letní   palác   Petra  I.,  klášter
Alexandra Něvského s ostatky světce a přilehlý hřbitov s hroby velikánů ruské kultury.
Povečeříme ve stylové restauraci.

10.  července  (pátek)  ERMITÁŽ,  odlet
do Prahy

Snídaně,  v 9.00  check-out  v hotelu  a
návštěva Ermitáže, jednoho z  největších a
nejznámějších  muzeí  v  Rusku  i  po  celém
světě.  Jeho  sbírky,  které  čítají  okolo
3 miliónů  položek,  jsou  uloženy  v  šesti
budovách na břehu řeky Něvy. Nejznámější
z  nich  je  Zimní  palác,  kde  jsou  bohaté
sbírky  obrazů  (Leonardo,  Caravaggio,
Rembrandt, Gauguin, Matisse  aj.) 

Poté odjezd na letiště, odlet z Petrohradu a
přílet do Prahy v 17:15 SEČ 



CENA - osoba ve dvoulůžkovém pokoji: 34 500 Kč

Cena zahrnuje:

• letenka vč. poplatků

• 4x nocleh v hotelu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

• polopenze

• veškeré vstupy

• transfery dle itineráře

• českého delegáta po celou dobu zájezdu

• garantujeme česky mluvícího průvodce

• zdravotní pojištění

Cena nezahrnuje:

• Nápoje k jídlům

• Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 000 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Cesta se uskuteční při minimálním počtu 15 osob.

Přihlášku je nutné zaslat do 29. 5. 2009

Doba odletu se ještě může změnit.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vypracovala:

Mgr. Jitka Valdová, Ředitelka zahraničních misí
email: foreign@top-expo.cz, 222 222 939, 222 013 277

TOP EXPO CZ, s.r.o., Blanická 28, 120 00 Praha 2 


