SANKT PETERSBURG

Descriere SANKT PETERSBURG
Ziua 1 | CRAIOVA – BRATISLAVA
Dimineața, plecare din Craiova. Se ajunge în Bratislava. Se vizitează Castelul Hrad, Biserica Sf. Martin, Poarta și
Turnul lui Mihail.
Cazare Bratislava, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 2 | BRATISLAVA –OLSZTYN (POLONIA)
Mic dejun. Plecare spre Olsztyn, oraş din Polonia, unde a locuit Nicolaus Kopernic. Se vizitează Orașul vechi cu
Poarta Înaltă – ce reprezinta este intrarea principală în Orașul Vechi. Numai una dintre cele trei porți ale orașului a
supraviețuit până în zilele noastre, pe baza căreia a fost creat zidul defensiv în jurul orașului.
Construcția Porții Înalte, realizată în conformitate cu cele mai bune principii ale stilului gotic, aparține anului 1378,
CastelulOlsztyn - este una dintre cele mai vechi atracții locale, fiind ridicat în perioada 1346 - 1353. În 1520 - 1521,
Nicolaus Copernicus a locuit aici. Mai mult, masa astronomică a lui Nicolaus Copernic a rămas în galeriile castelului.
Biserica Maicii Domnului a Reginei Poloneze, una dintre “perlele arhitecturale” ale Poloniei - Biserica a fost
construită pentru protestanții care slujeau în garnizoana locală și erau subordonați Kaiserului german. Biserica este
considerată una dintre cele mai frumoase din toată Polonia. Biserica are o dimensiune mare, trei nave, fresce
valoroase și embleme, un altar din lemn cu imaginea Cinei Trecătoare.
Cazare Olsztyn, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 3 | OLSZTYN - KAUNAS –RIGA
Mic dejun. Plecare spre Țările Baltice. Oprire la Kaunas - cunoscut drept cea mai frumoasă destinație de
vacanță din Lituania. Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, după capitala Vilnius. Ne oprim pentru scurt tur
de oraș. Continuăm deplasarea spre Riga.
Cazare Riga, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 4 | RIGA
Mic dejun.După micul dejun, începe vizita în orașul Riga, capitala Letoniei: Domul, Biserica Sf. Petru
- este un lacas de cult luteran, situat in apropierea raului Daugava. Este o biserica inchinata Sfantului Apostol Petru si
a fost ridicata de catre municipalitatea orasului Riga. Imbraca mai multe stiluri arhitecturale, pornind de la vechiul
romanic, apoi gotic si baroc, fiind reconstruita in mai multe perioade. Biserica este deosebita prin turnul sau inalt de 20
m, unde turistii se pot urca pentru o priveliste absolut incantatoare asupra orasului. Castelul - considerat cea mai
importanta atractie turistica din Riga si monumentul istoric si arhitectural de interes national este Castelul din
Riga. Acesta este situat pe malul raului Daugava si dateaza din secolul al XII-lea, mai exact din anul din 1330.De-a
lungul timpului, Castelul a trecut prin nenumarate catastrofe naturale, precum cele doua Razboaie Mondiale si
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ocupatiile fortate ale nemtilor si ale rusilor, fapt care a dus la reconstructia structurii acestuia de cateva ori., construcții
recente în stil Art Nouveau (Opera, Parlamentul). După prânz, continuăm drumul spre Estonia.
Cazare Riga, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 5 | RIGA – TALLINN – SANKT PETERSBURG
Se vizitează orașul Tallinn care astazi este cel mai mare oras al Estoniei si capitala acestei tari, fiind totodata si
centrul cultural si financiar cel mai important. Tallinn este situat in nordul Estoniei, in regiunea Harju, pe tarmul Marii
Baltice, privind spre Golful Finlandei – o bijuterie a arhitecturii medievale. În Evul Mediu, zidurile groase de apărare au
împărțit orașul în două: Orașul de Sus (Toompea), locuit de mai marii administrației locale și ai bisericii și Orașul de Jos
(All-Linn), fiind zona negustorilor, a meșteșugarilor și servitorilor. Astăzi în Orașul de Sus se găsește Parlamentul și
sediul guvernului dar și câteva biserici vechi iar în Orașul de Jos găsim Primaria, clădiri medievale străduțe înguste,
pavate cu piatra cubică sau de râu. Vizitam zidurile și porțile Orașului vechi, Castelul Toompea, Catedrala
Alexandr Nevski și Piața Primăriei. Ne continuăm drumul spre spre orașul încărcat de istoria Țarului Petru cel Mare,
Sankt Petersburg, capitala Imperiului Rus până în anul 1918.
Cazare Sankt Petersburg, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 6 | SANKT PETERSBURG ȘI ÎMPREJURIMILE
Mic dejun. Să vizitezi Sankt Petersburg fără să mergi la Ermitaj ar însemna să omiți un loc fundalmental pentru
înțelegerea istoriei, culturii și spiritului rusești.
Cel mai important muzeu al Rusiei și unul dintre cele mai mari si mai vechi muzee din lume a fost fondat cu
ajutorul colecțiilor impresionate de arta ale Imparatesei Ecaterina a II a Rusiei.
Muzeul Ermitaj este un ansamblu de palate mărețe – mărturie a poziției de capitală pe care Sankt Petersburg a avut-o
vreme de 200 de ani. Pe malul stâng al Nevei se află Palatul de Iarnă sau Micul Ermitaj, Marele sau Vechiul Ermitaj,
Noul Ermitaj si Teatrul Ermitajului.
Aceste cinci clădiri, realizate în secolele XVIII-lea și XIX-lea desi complet diferite prin varietatea stilistică, formează un
complex unitar ce adăpostește una dintre cele mai impresionante colecții de artă plastică și decorativă din întreaga
lume împărțită în opt departamente dedicate culturilor: primitivă, artă orientală, lumea antică, arta Rusiei și a Europei
occidentale și numismisticii.
Ne continuăm vizita spre Catedrala Sfântului Isaac– cea mai mare biserică din Sankt Petersburg este așezată
pe malul stâng al Nevei și impresionează prin domul auriu al acesteia, acoperit cu 100 de kilograme de aur
curat care se înalţă cu mai mult de o sută de metri spre cer, făcând-o vizibila de foarte departe - chiar şi din golful
Finlandei.
În apropiere de Catedrala Sfântului Isaac regăsim un alt monument important al vizitei noastre în Sankt
Petersburg - Biserica Mântuitorului pe Sângele Vărsat. Numele face referire la motivul ridicării sale, înălțarea
sa făcându-se pe locul unde ţarul Alexandru al II-lea a fost asasinat de grenada aruncată de un anarhist.
Impresionantul monument, ridicat la sfârşitul secolului al XIX-lea întru comemorarea ţarului, nu a scăpat furiei
bolşvicilor care l-au transformat în depozit. Din fericire duritatea materialelor folosite în interior (precum jaspul
coloanelor altarului) a salvat biserica de un colaps total din cauza umezelii şi diferenţelor de temperatură.
Traversăm râul Neva și ne continăm periplul nostru spre somptuoasa Fortăreață Petru și Pavel - piatra de temelie
a oraşului Sankt Petersburg numit după sfântul protector al ţarului - Sankt Petersburg. Construită în anii 1703,
fortăreața a servit ca închisoare și cartier de execuție în timpul revoluției bolșevice de la începutul secolului al XX-lea.
Aici sunt sunt inmormantati aproape toti țarii Rusiei din dinastia Romanov, de la Petru cel Mare pana la Nicolae al II-lea.
Cazare Sankt Petersburg, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 7 | SANKT PETERSBURG
Mic dejun. Ne începem ziua cu o plimbare către Țarskoe Selo, cunoscut astăzi sub numele de Puskin. Povestea
imperială a micii localități aflată în apropiere de Sankt Petersburg a început pe timpul lui Petru cel Mare. El a cumpărat
domeniul ce avea să se numească de atunci Țarskoe Selo (în traducere Satul Țarului) și l-a dat în dar soției sale
Ecaterina.
Ecaterina I a construit prima un mic palat de vară în Țarskoe Selo – Palatul Ecaterinei. Fiica ei, Elisabeta, ajunsă
și ea țarină a cerut extinderea palatului în stilul rococo, l-a aurit și pe dinafară și pe dinăuntru și l-a vopsit în albastru,
culoarea ei preferată. Se spune că s-au folosit 100 kg de aur pentru a polei interioarele luxuriante, iar atlașii de pe
fațade erau auriți din cap până-n picioare. Când a ajuns la rândul ei țarină, Ecaterina a II-a a strâmbat din nas la
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gusturile Elisabetei și-a ordonat construcția unei anexe cu interioare mai domolite, după stilul englezesc. În timpul celui
de-al doilea război mondial palatul a fost distrus aproape în totalitate.
Celebra Cameră de Chihlimbar nu mai este cea originala, dar tinând cont ca s-au lucrat vreo 24 de ani la renovarea ei,
s-a reușit reconstituirea ei așa cum era în trecut.
Tot in apropiere de Sankt Petersburg, pe malul Golfului Finlandei, putem vedea Palatul și Grădinile Peterhof.
Peterhof impresioneză prin Grădinile somptuoase – asemănătoare cu cele de la Versailles, unii experți în
peisagistică consideră că frumusețea acestora depășește pe cea a Grădinilor de la Versailles. Petru cel
Mare a dorit să aibă o reședință de vară mai măreață decât palatul Versailles de care fusese impresionat în vizitele
sale în Franța. Astfel a început construcția Peterhof în 1714, palatul și grădinile fiind proiectate de cei mai renumiți
arhitecți italieni și francezi ai perioadei. Domeniul palatului se întinde pe 4000 de hectare la malul mării, iar grădinile
amenajate cu zeci de fântâni, canale și lacuri artificiale sunt extraordinar de frumoase.
În funcție de timp – opțional plimbare pe faleza Nevei unde vom admira ridicarea și coborârea celor 9 poduri
basculante ce permit navelor să traverseze orașul.
Cazare Sankt Petersburg, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 8 | SANKT PETERSBURG – VILNIUS
Mic dejun.Vom părăsi Rusia pentru a ne îndrepta spre cea mai sudică dintre Tările Baltice, Lituania. Vom realiza o
plimbare pietgonala seara prin centrul istoric.
Cazare în Vilnius, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 9 | VILNIUS –ŁÓDŹ
Mic dejun.Turul orașului Vilnius cu Biserica Sf. Petru și Pavel, Turnul Gediminas, Dealul Castelului cu Cele
Trei Cruci, Catedrala, Universitatea, Biserica Sf. Ana pe care Napoleon I ar fi dorit-o la Paris lângă Catedrala
Notre-Dame. Biserica Sf. Ana este una dintre cele mai frumoase și probabil cele mai renumite cladiri din
Vilnius. Aceasta este o capodopera distinsa, construita in stil gotic, ce impresioneaza prin arhitectura si compozitia sa
unica. Legenda spune ca a fost construita la sfarsitul secolului al XIV-lea pentru Anna, sotia ducelui Lituanian Vytautas
cel Mare. Din pacate, un incediu a distrus structura originala din lemn a bisericii care mai tarziu, în 1500, a fost
reconstruita de fratii franciscani; din fericire, de aceasta data nu au mai folosit lemnul ci caramida.
De-a lungul celor cinci secole biserica a ramas practic neschimbata, cu formele ei dinamice si proportiile verticale. Mai
tarziu, în secolul al XIX-lea, arhitectul Nikolajus Čiaginas a proiectat clopotnița neo-gotica, cea care o puteti admira si
asta Ne continuăm drumul spre Łódź.
Cazare Łódź, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 10 | ŁÓDŹ – BUDAPESTA
Mic dejun.Se face turul orașului Łódź , al treilea oras ca marime din Polonia, cu Catedrala Alexandru Nevski,
Marele Teatru, Centrul Comercial Manufactura. Apoi, ne deplasăm spre Budapesta.
Cazare Budapesta, hotel de 3* cu mic dejun.
Ziua 11 | BUDAPESTA – CRAIOVA
Plecare spre țară....

Servicii incluse
TARIFUL INCLUDE:
-transport autocar;
-cazare 10 nopti;
-mic dejun;
-insotitor din partea agentiei (nu are dreptul de a oferi explicatii la obiectivele din strainatate).

Servicii neincluse
TARIFUL NU INCLUDE:
-asigurare medicala Covid-19
-bilete intrari obiective turistice
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-excursii optionale
-ghizi locali
-taxe hoteliere
-taxe intrari orase
-alte cheltuieli personale
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