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SŁOWO OD ORGANIZATORA
„Była cudowna noc, taka noc, jaka może być tylko 
wówczas, gdy jesteśmy młodzi. Niebo było takie 
gwiaździste, takie jasne, że spojrzawszy na nie, mimo woli 
trzeba było zapytać siebie: czy naprawdę pod takim niebem 
mogą żyć różni zagniewani i niezadowoleni ludzie?”  

Fiodor Dostojewski „Białe noce”. 

Drodzy Państwo St. Petersburg to jedno z tym miejsc na 
ziemi, które odwiedzam z nieokiełznaną przyjemnością, a 
czas, który tam spędzam zawsze staje się niezapomnianą 
historią mojego życia. Dziś zapraszam Państwa na Białe 
Noce, które już na zawsze zostaną w Waszej pamięci.   

                                                                
                                                                 Zapraszam 

                                                             Agnieszka Rąpała  



CO ZOBACZYMY ? 



St. Petersburg
Paryż Północy, tak nazywany jest Petersburg 
miasto, w którym znajdziemy ponad 500 
mostów, dziesiątki soborów oraz nieskończone 
kilometry uliczek, kipiących pięknem i historią. 
W czerwcu kiedy zmierzch i świt stają się 
jednością a różowa poświata spowija kopuły 
soborów, co mgnienie oka otwierają się 
zwodzone mosty a szerokimi bulwarami 
spacerują turyści wtedy musimy sobie 
przypomnieć, iż to piękne miasto powstało na 
bagnach, a jego urok jest wynikiem wręcz 
szaleńczej wyobraźni Cara Piotra I.  
Petersburg miał być symbolem narodzin potęgi 
państwa rosyjskiego, a jest nie tylko najbardziej 
zachodnim ze wszystkich rosyjskich miast, ale 
też jednym z najpiękniejszych i najbardziej 
fascynujących miast świata.



St. Petersburg 
Pałac Zimowy

Jego znakiem rozpoznawczym i centralnym 
punktem jest Pałac Zimowy. Dawna carska 
rezydencja, zdobiona kryształami i 
szlachetnymi kamieniami, dzisiaj jest główną 
częścią Ermitażu - jednego z najbogatszych 
muzeów świata z dziełami m.in. Rembrandta, 
Rubensa, Tycjana czy Moneta. Zachwyca Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiew swój 
bajkowy wygląd zawdzięcza kamieniom 
dekoracyjnym użytym do budowy. Z 
dziewięciu kopuł wieńczących jej dach, aż 
cztery są złocone.  
Również wnętrze soboru wprawia w zachwyt. 
Zdobią je niezwykłe mozaiki stworzone przez 
30 najznakomitszych artystów ówczesnej Rosji. 



St. Petersburg 
Sobór św. Izaaka

Warto zobaczyć też turkusowy Meczet czy Sobór 
św. Izaaka - istne arcydzieło architektury i trzecią 
co do wielkości świątynię w Europie. To również 
miasto teatrów, galerii, wydarzeń kulturalnych, 
stolica baletu. Znany na całym świecie Balet 
Petersburski prowadzi swą działalność od 280 lat! 
Wymienić można by długo i nie dziwi wcale, że 
według rankingu UNESCO Petersburg znalazł się 
na ósmym miejscu najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miast na świecie.  
Ale nie tylko to sprawia, że jest to miejsce 
wyjątkowe, w którym nie sposób się nie 
zakochać. - To miasto, gdzie ludzie pozostają 
ludźmi, ustępują miejsca w metrze, czytają 
namiętnie klasykę, a na ulicy potrafią kilkanaście 
minut rozmawiać z nieznajomymi o gwiazdach - 
pisze Joanna Czeczott, autorka książki 
„Petersburg – miasto snu”. 





SZCZEGÓŁY LOTU
ZBIÓRKA W DNIU WYLOTU 

MIEJSCE: Lotnisko Warszawa Okęcie 
DATA: 22.06.2019 
GODZINA: 12:30 

PRZELOT NA MIEJSCE  
22.06.2019 14:25 00 Warszawa - 17:20 Petersburg  

LOT POWROTNY 
26.06.2019 14:40 Petersburg - 15:45 Warszawa 

BAGAŻ
BAGAŻ REJESTROWANY: 

ILOŚĆ: 1 
WAGA: DO 20 KG  



RAMOWY PLAN WYJAZDU



    Dzień 1 –Czwartek, 22 czerwca 2019 r.  

•Spotykamy się na lotnisku w Warszawie o 
godzinie 12:30 wylot mamy o 14:25 
•O godzinie 17:20 lądujemy w Petersburgu 
• Następnie po przejściu odprawy 

paszportowej i spotkaniu z pilotem, 
prywatnym transportem pojedziemy do 
hotelu. 
• Wieczorem spacer ulicami Petersburga 

powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 



    Dzień 2 – Piątek, 23 czerwca 2019 r.  

Śniadanie. Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie 
miasta. Wyspa Bazylego jest największą z około 
stu wysp, które tworzą Sankt Petersburg. Roztacza 
się z niej piękny widok na Fortecę Piotra i Pawła, 
Ermitaż i Admiralicję. Następnie udamy się do 
Twierdzy Pietropawłowskiej – najstarszej budowli 
w mieście, która miała służyć do obrony przed 
Szwedami. Wewnątrz jej murów znajduję się 
Sobór Św. Piotra i Pawła, który od śmierci Piotra I 
jest miejscem ostatniego spoczynku carów, gdzie 
wszystkie sarkofagi, oprócz nagrobka Aleksandra 
II i jego żony, wykonane są z białego marmuru. 
Kolejnym punktem będzie Sobór św.Izaaka - 
największa prawosławna świątynia w Petersburgu 
oraz druga co do wielkości w Rosji . Lunch. Dalej 
udamy się do Państwowego Muzeum Ermitażu, 
który mieści się w jednym z pięciu pałaców nad 
brzegiem rzeki Newy. Pałac w galerię sztuki 
przemieniła niegdyś cesarzowa Katarzyna II. 
Powrót do hotelu. Czas wolny lub możliwość 
wieczornego wyjścia do teatru Aleksandryjskiego 
lub Maryjskiego na spektakl. Nocleg. 



    Dzień 3 – Sobota, 24 czerwca 2019 r.  

- Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta rozpoczniemy 
od Rejsu do Peterhofu (Pietrodworiec) oddalonego 
31 km od Petersburga. Wielki Pałac stoi pośrodku 
pięknego parku ukształtowanego częściowo na wzór 
francuski, częściowo zaś angielski. Lunch w 
restauracji „Podworie”, która jest repliką rosyjskiej 
wioski. Serwuje się tam typową rosyjską kuchnię.  

- Następnie zwiedzimy wspaniały zespół parkowo-
pałacowy, dawną rezydencję władców – CARSKIE 
SIOŁO. Pałac Katarzyny z komnatą bursztynową, to 
jedna z najpiękniejszych, w całości pokryta 
bursztynową okładziną, rezydencja w stylu 
rosyjskiego baroku, wpisana na listę UNESCO.  

- Udamy się na spacer po przepięknym parku carycy 
Katarzyny, który na każdym kroku zadziwia 
przepychem, pięknem i harmonią, z jaką łączą się 
poszczególne budowane przez blisko wiek 
fragmenty. II wojna światowa przyniosła 
kompleksowi olbrzymie zniszczenia. Dziś został on 
w znacznej części odbudowany.  

- Powrót do hotelu. Możliwość wieczornego wyjścia 
do teatru Aleksandryjskiego lub Maryjskiego na 
spektakl. Nocleg. 



 Dzień 4 – Niedziela, 25 czerwca 2019 r.  

- Śniadanie. Po śniadaniu udamy się do Pałacu 
Jusupowów - pałac rodziny arystokratycznej 
Jusupowów jest jednym z najpiękniejszych pałaców 
w Petersburgu. Wnętrza zostały zaprojektowane i 
wykonane przez najwybitniejszych specjalistów od 
XVIII do początku XX wieku.  

- Lunch. Kolejnym punktem na mapie zwiedzania jest 
Muzeum Faberge założone przez Viktora 
Vekselberga, ku czci twórczości wielkiego 
rosyjskiego jubilera – Petera Carla Faberge. Pośród 
zbiorów muzeum znajdują się także cesarskie jaja 
wielkanocne. Tradycję jubilerskich jajek z okazji 
Wielkanocy zapoczątkował car Aleksander III, który 
dla swojej małżonki, carycy Marii Fiodorownej 
zamówił w 1885 roku pierwszy taki klejnot. Powrót 
do hotelu na krótki wypoczynek.  

- Wieczorem udamy się na pożegnalną kolację do 
jednej z petersburskich restauracji. Nocleg w hotelu. 



Dzień 5 – Poniedziałek, 26 czerwca 2019 r.  

- Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek .  
- Ok godziny 12:00 transfer na lotnisko.  
- Wylot z Sankt Petersburga o godzinie 14:40.  
- Przylot do Warszawy o godzinie 15:45. 



Hotel w Sankt Petersburgu  
***  

Hotel usytuowany jest w odległości 300 metrów od centrum 
miasta i zapewnia łatwy dostęp na pieszo do wielu 

ciekawych miejsc. Posiadłość położona jest w odległości 
krótkiego spaceru od głównych obszarów rozrywkowych. 

W odległości 150 metrów odwiedzający mogą znaleźć 
połączenia transportowe, co umożliwi im zwiedzanie 

okolicy. Allegro Hotel Ligovsky Prospect został całkowicie 
odrestaurowany w roku 2015. Nieruchomość oferuje dostęp 

do Internetu Wi-Fi na miejscu. Goście są przyjmowani w 
holu z całodobową recepcją. 



CENA: 5 100zł/os.  
Cena zawiera:  

- Przelot na trasie Warszawa – Petersburg – Warszawa liniami PLL LOT  
- Opłaty lotniskowe  
- Opłaty transportowe  
- Prywatny transfer lotnisko – hotel - lotnisko  
- Zakwaterowanie w hotelu 3* w centrum Sankt Petersburga  
- Wyżywienie: 4 śniadania, 4 lunche  
- Uroczystą kolację w jednej z petersburskich restauracji  
- Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  
- Opiekę pilota z językiem polskim  
- Opiekę przedstawiciela BT RAPALA  
- Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
- Ubezpieczenie KL i NW  

Cena nie zawiera:  
- Biletu wstępu na spektakl w Teatrze Maryjskim lub Aleksandryjskim, 

cena ok. 80-150 EUR/os.(repertuar i dokładne ceny będą znane w 
kwietniu)  

- Wizy oraz pośrednictwa wizowego – 430 PLN/os  
- Posiłków nie zawartych w cenie  
- Zwyczajowych napiwków  
- Wydatków o charakterze osobistym  

Agnieszka Rąpała 
Director 

ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica 
mail: a.rapala@biurorapala.pl 
phone: (74)856 90 44, (74)852 21 75 
mobile:601475266 
www.podrozerapala.com.pl

UWAGA: Osoby starające się o wizę do Rosji muszą posiadać ważny 
paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z planowanego wyjazdu. 


