
CK Mundo, Balbínova 1260, 500 03 Hradec Králové 
Telefon 773 / 10 40 10, mail mundo@mundo.cz 

Web: www.mundo.cz, www.facebook.com/ckmundo 

PETROHRAD, MOSKVA A 

POBALTÍ   

 

Nejkrásnější ruská města a památky UNESCO Litvy a 

Lotyšska 

Termín: září 2016 (pravděpodobně 2. týden)            

Cena: 11 660+ doporučené kapesné 2 500 -
3000Kč na vstupy, stravu, suvenýry)                                 

 

Program zájezdu 

 

1. 17:30 odjezd od školy z Orlové nebo Karviné, 

 tranzit přes Polsko a Litvu 

2. hlavní město Lotyšska Riga (středověké historické jádro chráněné organizací UNESCO - 

hanzovní domky, největší katedrála v Pobaltí, válečné muzeum atd.), noční přejezd do Ruska 

3. Petrodvorec – rezidence Petra Velikého s rozsáhlou Velkou kaskádou (unikátní soustava 

vodotrysků a fontán), carské sídlo Puškin (dříve zvaný Carskoje selo) s Kateřininým palácem 

a světoznámou Jantarovou komnatou, ubytování v Petrohradu 

4.-5. ruské okno do Evropy - carský i revoluční Petrohrad: Něvský prospekt, legendární křižník 

Aurora, Zimní palác, světově proslulá galerie Ermitáž, chrám sv. Izáka, Pomník Petra 

Velikého, Petropavlovská pevnost, možnost lodního výletu po Něvě, Smolný palác, 

z něhož řídil Lenin bolševickou revoluci 

6. historický Novgorod - kreml s palácem na břehu veletoku Volchov, katedrála sv. Sofie, 

Památník ruského milénia, možnost návštěvy ruské bani (sauny), odpoledne odjezd do 

Moskvy, příjezd v pozdně večerních hodinách 

7.-8. hlavní město Moskva se všemi svými symboly: Rudé náměstí, 

Kreml, Chrám Vasila Blaženého, Mauzoleum V. I. Lenina, 

GUM, Bolšoj teatr, světově proslulá Treťjakovská galerie, pěší 

zóna Arbat, letní sídlo cara v Kolomenském, Novoděvičí 

klášter, univerzita MGU a další Stalinovy „mrakodrapy“ 

přezdívané Sedm sester, poslední den noční přejezd 

9. metropole Litvy Vilnius (Gediminova věž, klasicistní katedrála, 

gotické cihlové kostely, Muzeum genocidy, synagoga), večer 

odjezd a tranzit přes Polsko 

10. návrat do ČR v dopoledních hodinách 

 

Cena zahrnuje: 

  dopravu klimatizovaným autobusem 

 ruské vstupní vízum 

  5x ubytování v hostelu ve vícelůžkových pokojích 

 průvodce 

 informační materiály 

 pojištění proti úpadku cestovní kancelář 

 cestovní pojištění 

 

Cena nezahrnuje: 

 vstupy do památkových objektů 

 stravování 
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