7-dňový letecký poznávací zájazd
Biele noci
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- autobusová prehliadka mesta s návštevou Piskarevského
memoriálu obetiam blokády Leningradu a Petropavlovskej
pevnosti s výhľadom na Strelku Vasilievského ostrova.
- exkurzia po hlavnej triede Sankt-Peterburgu – Nevskom
prospekte s návštevou Ermitáže a Issakijevského chrámu.
- Sankt-Peterburgské „Biele noci“ - nočno-ranný výlet na lodi po
riekach a kanáloch „Benátok severu“, sledovanie otvárania
mostov na rieke Neva.
- autobusová exkurzia do Peterhofu (Petrodvorca), prehliadka
Dolného parku so súborom fascinujúcich fontán a parkovej
architektúry.
- prehliadka Ruského múzea so zbierkami ruského maliarskeho
umenia a najnavštevovanejšieho sakrálneho skvostu Chrámu
Spas-na-krovi.
- autobusová exkurzia do letného sídla cárskej rodiny - Cárskeho
sela. Prehliadka Jekaterinského paláca s obnovenou
„Jantárovou komnatou“ a Jekaterinského parku.
Cena zahŕňa:

- letenky z Prahy do Sankt Peterburgu a späť do Prahy
- certifikovaný sprievodca
- dopravu po Sankt Peterburgu a na všetky exkurzie
- 6x ubytovanie v ***hoteli (2-posteľové izby so soc. zariadením)
- stravovanie: 6x raňajky, 6x neskorý obed
- vstupenky na uvedené prehliadky

Asi najeurópskejším ruským mestom je Sankt Peterburg, známy aj pod pomenovaniami
Petrohrad či Leningrad. Je zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a
okolo dvesto rokov bolo hlavným mestom Ruského impéria. Prežili tu svoj život umelci ako
Rimsky-Korsakov, Čajkovský, Puškin tu študoval a po súboji aj zomrel a Dostojevského
román "Zločin a trest" je umiestnený práve do peterburgského prostredia. O svetoznámom
múzeu Ermitáž hovoria znalci umenia, že si vedia predstaviť stráviť tu viac času ako jeden
týždeň. Po smrti Petra I. Veľkého v roku 1725 sa Sankt Peterburg podieľal viac než 90% na
celkovom obchode Ruska. Na jeho pamiatku tu stojí socha vo veľkosti ešte väčšej ako bola
jeho skutočná výška vyše 220 centimetrov. Hoci sa viac miest na severe Európy snaží presadiť
pre seba pomenovanie "Benátky severu", asi predsa len najbližšie k tomu má Sankt Peterburg
s viacerými ramenami rieky Neva, riečkami Mojka a Fontanka a mnohými umelými kanálmi,
napr. Gribojedova. Aj preto sa máloktoré mesto môže pýšiť takým množstvom mostov,
spomeňme len najznámejšie: Trojický, Aničkov, Birževoj, Dvorcový, Blagovečšenský,
Lomonosovský, Simionovský, Panteleonovský, Litejny, Belinsky, Obuchovský, Izmajlovský,
Červenoarmejský, Jusupovský. A veľkoleposť a mohutnosť hlavnej tepny Sankt Peterburgu –
Nevského prospektu - mu môžu iné mestá len závidieť. Paláce ako Jusupovov, Potemkinov,
Rasputinov, Smoľný či Zimný, ktoré dýchajú históriou, sú tiež neodmysliteľnou súčasťou
mesta tak, ako Petropavlovská pevnosť a rieka Neva. V sakrálnych pamiatkach Sankt
Peterburgu môžeme cítiť boj slohov proeurópskeho a východného. Aj moskovský chrám
Vasilija Blaženého má vážnu konkurenciu v podobe chrámu "Spas-na-krovi", kde sa dá len
ťažko nájsť niečo európske. Naopak, najväčší v meste - Isaakijevsky sobor - pripomína
proeurópsku kultúru a je zároveň štvrtým najväčším chrámom sveta po vatikánskom chráme
svätého Petra, londýnskej St. Paul's katedrále a barcelonskej Sagrada Familia. Na pamiatku
víťazstva nad Napoleónom stojí na Palácovom námestí monumentálny Alexandrovský stĺp,
ktorý je známy tým, že tam bezpečne stojí už storočia bez akéhokoľvek špeciálneho uchytenia,
len vďaka vlastnej hmotnosti. Počas II. svetovej vojny bol Leningrad symbolom vytrvalosti,
hrdinstva, odvahy a vynachádzavosti ruského ľudu, ktorý odolal 900-dňovej blokáde
fašistických vojsk. Na počesť prelomenia blokády stojí na vstupe do mesta od letiska Pulkovo
iný stĺp – Pamätník víťazstva - na rovnomennom námestí. Na Neve stále kotví krížnik Auróra,
výstrel z ktorej oznamoval začiatok revolúcie. Okrem cárskej, či socialistickej histórie sú tu
veľké i malé obchody, trhoviská s neopakovateľnou atmosférou, kníhkupectvá, parky, metro,
univerzity, divadlá, cirkusy, reštaurácie, kaviarne, čokoládovne - a to je len časť z toho, čo
nikdy nespiace veľkomesto ponúka.
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