
Moskwa – program wycieczki 
 
Dzień 1 – Kaliningrad - Moskwa 
Rano spotykamy się w Olsztynie, wsiadamy do autokaru i jedziemy do Kaliningradu. Po 
przyjeździe, jeśli granica na to pozwoli, to intensywnie zwiedzamy. Popołudniu 
wsiadamy do samolotu, by wieczorem wylądować w Moskwie. Kierunek hotel, kolacja i 
tym podobne. Szybko do łóżek, bo jutro dzień pełen wrażeń 
 

Dzień 2 - Moskwa 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego upewniwszy się, że smacznie Państwo 
pojedli, wyruszamy na dalszy podbój Moskwy. Dziś Plac Czerwony, czyli niemal 7,5 
hektara, wybrukowane, otoczone murami Kremla, Grobem Lenina, Katedrą Św. 
Bazylego, Bramą Zmartwychwstania, supermarketem GUM i Rosyjskim Państwowym 
Muzeum Historycznym. Spacerujemy rozglądamy się, przerwę robimy w Ogrodach 
Aleksandra - jednym z najstarszych miejskich parków publicznych w Moskwie. Cóż 
byłaby to za wycieczka do Moskwy, gdybyśmy nie zobaczyli Lenina, wiecznie żywego….! 
Rewolucjonisty, teoretyka marksizmu, jednego z głównych inicjatorów rewolucji 
październikowej w Rosji w 1917 r. I założyciela państwa radzieckiego, Władimir IIicz 
Lenin, spoczywa w Mauzoleum (znanym również jako Grobowiec Lenina), znajdującym 
się na Placu Czerwonym w centrum Moskwy. To miejsce otwiera listę najdziwniejszych 
atrakcji miasta. Mauzoleum zostało odsłonięte w 1930 roku i wciąż jest kolejka tych, 
którzy chcą zobaczyć wiecznie żywego przywódcę proletariatu. Choć coraz częściej 
wspomina się, żeby jednak Lenina pochować…. zatem spieszmy się! Dziś jeszcze dwie 
perełki, Kreml i Sobór św. Bazylego. Kreml, siedziba władz Rosji i jeden z najbardziej 
znanych zabytków miasta, cechują go charakterystyczne czerwone ceglane mury i 20 
wież. Kreml powstawał od 1156r., początkowo jako drewniana forteca z rozkazu 
wielkiego księcia Jurija Dołgorukiego. Obecny wygląd pochodzi z roku 1495r. I został 
zaprojektowany przez najlepszych architektów ówczesnej Rosji i Włoch. Dziś Kreml jest 
rezydencją prezydenta Rosji i głównym symbolem kraju. Sobór św. Bazylego to chyba 
najbardziej spektakularny zabytek Moskwy i całej Rosji - centralny punkt Placu 
Czerwonego. Został zbudowany w 1561 r. na rozkaz pierwszego rosyjskiego cara Iwana 
Groźnego na pamiątkę zwycięstwa nad tatarami. Dziś zwiedzając go oglądamy unikalne 
malowidła ścienne, imponującą kolekcję starorosyjskiego malarstwa ikonowego i inne 
arcydzieła sztuki sakralnej. Na koniec dnia zapraszamy Państwa na wycieczkę po 
moskiewskim metrze, po jego niezwykłych stacjach. Monumentalnych, pięknych, istnych 
podziemnych pałacach z malowidłami, rzeźbami i witrażami. 
 

Dzień 3 – Siergiev Posad – Rostov Veliky - Yaroslavl 
Przerwa śniadaniowa w śnie. Ruszamy na Złoty Okrąg. Zaczynamy od Sergiev Posad. 
Pokryty licznymi pięknymi złotymi kopułami Siergijew Posad jest jednym z prawdziwych 
skarbów Okolic Moskwy. Będziemy zwiedzali Ławrę Świętego Sergiusza, kompleks 
klasztorny i duchowe centrum rosyjskiego prawosławia, wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Klasztor ten został zbudowany w 1340 roku przez Serge'a de 
Radonège, mnicha ikonopisa i Świętego Patrona Rosji. Tu też jest pochowany Borys 
Godounow zwany „carem całej Rosji” Kolejnym przystankiem będzie Rostow Wielki, to 
jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast rosyjskiego Złotego Pierścienia. Jest 
jednym z największych ośrodków religijnych w Rosji. Zaczniemy od wizyty na Kremlu z 
katedrą Wniebowzięcia NMP, 5 kościołami, klasztorem Abrahama pięknie położony nad 
brzegiem jeziora Nero, klasztorem Spaso- Yakovlevskiy, gdzie modlili się tu caryca 
Katarzyna II, carowie: Aleksander I, Mikołaj I, Aleksander II i Mikołaj 
Aaaaa na koniec dnia miniatura na szkliwie, zwana również „Finift”, z której od XVII 
wieku słynie Rostów. Jest to bardzo trudna i szczególna sztuka dekoracyjna, ale wyniki 



pracy są naprawdę piękne. W ramach warsztatów sami Państwo wykonacie swoje 
pamiątki z Rostowa. 
 

Dzień 4 – Yaroslavl – Kostroma – Suzdal 
Dziś zwiedzamy Yaroslavl - miasto o bogatej historii sięgającej ponad 1000 lat. 
Ewoluując od małej drewnianej twierdzy, do kamiennego zespołu obronnego, w XVI 
wieku Yaroslavl stał się drugim, co do wielkości, miastem w Rosji. Skarby z XVI wieku 
stanowią dziś serce historycznego centrum miasta, wpisanego na listę UNESCO. 
Jedziemy do Kostromy, będącej, jedną z głównych atrakcji Złotego Pierścienia. 
Kostroma to miejsce wyboru carów z dynastii Romanowów. Kostroma jest także 
miejscem urodzenia Snegurochki (Śniezynki) - wnuczki rosyjskiego Świętego Mikołaja 
(Ded Moroz). Będziemy zwiedzać historyczne centrum miasta, katedrę Bogoyavlensky, 
kościół Voskresenye-na-Dobre, klasztor Ipatyevsky i wiele innych. Na zakończenie dnia 
odwiedzimy 2 ciekawe miejsca. Okolice Kostromy słyną z wyrobów lnianych i rękodzieła 
z brzozy, łapci z łyka, łyżek i innych utensyliów. W trakcie wizyty można będzie 
spróbować zrobić własną pamiątkę z brzeziny. Podpatrując rękodzielników – fachowców. 
Drugim ciekawym punktem będzie skansen budownictwa drewnianego. Kostromaskaya 
Sloboda znajduje się nad brzegiem Wołgi i jest jednym z najpiękniejszych muzeów na 
wolnym powietrzu w Rosji. Atrakcją skansenu jest najstarszy drewniany kościół Rosji - 
Katedra Matki Bożej, zbudowana w XVI wieku. Jedziemy na nocleg do Suzdal. 
 

Dzień 5 – Suzdal – Vladimir – Bogolubovo – Moskwa 
Malownicze zielone uliczki, kury i krowy pasące się swobodnie w pobliżu Kremla i wokół 
klasztorów, wraz z zachowaną atmosferą historycznego centrum nadają Suzdalowi wręcz 
idylliczny wygląd. Suzdal był ważnym ośrodkiem religijnym Rosji w XVIII i XIX wieku. 
Zobaczymy klasztory Kreml, Aleksandrowski i Rizopolozhensky, kościół Iliinskaya, 
katedrę Narodzenia Pańskiego, mury obronne i wiele więcej! Kreml w Suzdal jest 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO od 1992 roku. Najstarsza część miasta 
- pochodzi z X wieku. W różnych czasach żyli tu najbardziej wpływowi ludzie miasta: 
książęta z ich licznymi świtami, arcybiskupi i wysokie duchowieństwo. Zobaczymy 
katedrę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zbudowaną w XIII wieku - biały kamienny 
kościół ozdobiony wspaniałymi freskami. Skończymy w prostym, ale bardzo pięknym 
drewnianym kościele św. Mikołaja, który został zbudowany w 1766 roku. Następnym 
przystankiem jest Vladimir jedno z najstarszych miast w Rosji. Przez ponad dwa stulecia 
(od 1157 do połowy XIII wieku) Władimir był stolicą Rosji. Wśród głównych atrakcji 
miasta znajdują się trzy obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: 
Złote Wrota, nieoficjalny symbol Władimira oraz Katedry Wniebowzięcia NMP i św. 
Demetriusza, Na deser Bogolubovo. Bogolyubovo oznacza po rosyjsku „kochany przez 
Boga”. Bogolyubovo jest częścią Złotego Pierścienia i posiada najlepsze pomniki z 
marmuru. 
 

Dzień 6 – Moskwa 
Śniadanie i dziś żegnamy się z Moskwą. Jedziemy zobaczy c wszystko to, czego nie 
widzieliśmy wcześniej. Przejdziemy przez najważniejsze punkty miasta, rzucimy okiem 
na Park Zwycięstwa, Biały Dom, Arbat, Katedrę Chrystusa Zbawiciela, platformę 
widokową, Uniwersytet Łomonosowa i wiele innych! Spacerujemy, podziwiamy, 
wsłuchujemy się w rytm życia największego miasta Europy. Zmęczeni ale pełni wrażeń 
późnym popołudniem jedziemy na lotnisko. Wsiadamy do samolotu i wracamy do 
Kaliningradu, a stamtąd prosto do Olsztyna 
 

 



Cena wyjazdu, za osobę w pokoju dwuosobowym wynosi 3199 pln, min. 48 
os.: 
 
I wplata obowiązkowo przy zapisie 600 zł + 350 zł za wizę 
II rata 1000 zł do 28.02.2020r. 
III rata 1000 zł do 31.03.2020r. 
IV rata  599 zł do 29.05.2020r. 
 

W cenie wyjazdu: 
- Przelot, klasa ekonomiczna, z bagażem podręcznym: 55x40x23. 
- 5 noclegów – w hotelach 3*** 3x w Moskwie, Yaroslavlu, Suzdalu, wszystkie noclegi 
ze śniadaniem, 
- Wyżywienie - 5 śniadania i 5 obiadokolacji , 
- Opieka polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 
- Przejazd do Kaliningradu i transfery na miejscu 
- Niespodzianki i degustacje w czasie podróży, 
- Ubezpieczenie turystyczne, podstawowe, 
- Spotkanie informacyjne dla grupy – w terminie uzgodnionym 
 

Poza ceną wyjazdu (dodatkowo płatne): 
- Wydatki natury osobistej np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia 
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki, 
- Dopłata do pokoju 1-osobowego, 
- Dodatkowe napoje – poza wymienionymi, 
- Opłaty wizowe – ok.. 350pln 
- Bilety wstępu i atrakcje – 80eur 
 

Procedura wizowa: 
Najpóźniej do 40 dni przed wyjazdem należy dostarczyć dokumenty niezbędne do 
uzyskania wizy. 
1.prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek wizowy 
(wniosek i instrukcje znajdują się na stronie internetowej https://visa.kdmid.ru), 
2.zdjęcie (zgodne z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stronie 
www.rusemb.pl – wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometrycznym – twarz na wprost, kolorowym, 
na białym tle, nie starszym, niż 6 miesięcy), 
3.paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający 
minimum 2 wolne strony. 
 

Szczegółowy program, zapisy i wszelkie informacje - Zosia Rakowska 

607 737 112 

 
 
 


