KRUIZAS Helsinkis – Sankt Peterburgas – Talinas (nereikia
vizų)
1 diena




Vakare išvykimas iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio (papildomas mokestis)
Kelionė link Talino.
Kelionė per Latvijos ir Estijos teritoriją.

2 diena











Atvykstame į Talino jūrų uostą.
Registracija į keltą „Viking Line“.
~10:45 keltas išplaukia į Helsinkį.
~13:15 atplaukimas į Helsinkį.
Ekskursija autobusu ir pėsčiomis po Helsinkio miestą (įsigijus ekskursijų paketą).
Vykstame į uostą.
Registracija į keltą „Princess Anastasia“.
~18:00 išplaukimas į Sankt Peterburgą.
Galimybė pavakarieniauti (papildomas mokestis).
Nakvynė kelto kajutėse.

Jūsų laukia nepamirštama pažintis su Helsinkiu, įkurtu dar XVI a. Helsinkis garsėja daugybe uostų,
seniausiu turgumi, kur galėsite įsigyti suvenyrų iš elnio odos ir ragų, įžymių kailio dirbinių, suomiškų peilių.
Apžvalginės ekskursijos metu grožėsitės unikaliais architektūriniais paminklais, apžiūrėsite bažnyčią uoloje
(jei bus tuo metu atidaryta) ir dar daugelį kitų įžymių Helsinkio vietų bei paminklų.
3 diena









Galimybė papusryčiauti (papildomas mokestis).
Aplaukiame į Sankt Peterburgą.
Ekskursija po Sankt Peterburgo miestą autobusu ir pėsčiomis ~5 val. (įsigijus ekskursijų paketą)
Laisvas laikas po ekskursijos.
Įsikūrimas viešbutyje.
Pageidaujantiems siūlome pasiplaukiojimą laiveliai po Sankt Peterburgo kanalus (papildomas mokestis
15 €/asm.)
Grįžtame į viešbutį.
Nakvynė viešbutyje.

Ekskursija po Sankt Peterburgą. Šis miestas dar vadinamas Rusijos kultūros lopšiu, šiaurės Venecija arba
Baltijos deimantu. Ne vienas iš šių pavadinimų negali apibūdinti šio miesto grožio, miesto ant vandens,
kuriame gimė ir augo imperatoriai, dailininkai, rašytojai. Ekskursijos metu mes aplankysime centrinę miesto
gatvę – Nevskio prospektą, įspūdingas Kazanės ir Iskijaus soborus, cerkvę „Spas na Kravi“. Aplankysime
Senato ir Isakijaus aikštes Vasiljevo saloje, taip pat Sankt Peterburgo kanalus, upelius, uostus, tiltus kurie
sukuria stebuklingą miesto dvasią. Ekskursijos eigos metu numatytas laikas pietums.
Vakare siūlome Jums pasiplaukiojimą kanalais liaveliu, kurio metu galėsite pasimėgauti miestu. Praplauksime
pro „Žiemos rūmu“, Petropavlovko tvirtovę, Vasilijaus salą, daugybę tiltų ir dar daug kitų objektų.

4 diena









Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Laisvas laikas arba ekskursinė išvyka į Peterhofą ir Carskoje selo (papildomas mokestis 25€/asm. +
įėjimo bilietai, kuriuos apmoka pats keliautojas).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Sugrįžtame į Sankt Peterburgą.
Vakare pageidaujantiems siūlome vakarinę ekskursiją su tiltų pakėlimu (papildomas mokestis 10€/asm.).
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Vykstame į „rusiškąjį Versalį“ - Peterhofą ir aplankote architektūros stebuklus: carų rūmus, sodus su
fontanais ir graikų bei romėnų mitologijos personažus vaizduojančiomis skulptūromis.
Tęsiame išvyką ir vykstame į „Carskoje selo“.
Ekskursija į Puškino miestą ir Jekaterinos dvarą, dabar vadinamu Carskoje selo daug kam žinomu kaip
žymaus Rusijos poeto Puškino gimtine, dažnai netgi vadinama Puškino vardu. Carskoje selo taip pat buvo
viena iš mylimiausių Rusijos imperatorienės Jekaterinos II rezidencijų. Jekaterinos dvaras garsėja ne tik
prašmatniais parkais, bet ir vidinėmis patalpomis, tokiomis kaip Gintaro kambarys ir didingoji barokinė
Didžioji salė.
Ekskursinės išvykos metu turėsime galimybę apsilankyti ir žymiajame Jekaterinos rūmuose įkurtame Gintaro
kambaryje, restauratorių pilnai atkurtas tik 2003 m.
Vakare siūlome Jums ekskursija po vakarinį Sankt Peterburgą, kurio metu klausysime miesto legendų,
aplankysime įdomiausius miesto skverus bei stebėsime žymiųjų Sankt Peterburgo tiltų pakėlimą.
5 diena









Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursinė išvyka į Petropavlovsko tvirtovę ir Isakijaus soboro lankymas (įėjimo bilietas~250
RUB/asm.) (įsigijus ekskursijų paketą, ekskursinė išvyka įskaičiuota, mokama tik už įėjimo bilietus)
Laisvas laikas kurio metu galite aplankyti Ermitažo muziejų (įėjimo bilietas ~700 RUB/asm.).
Po laisvo laiko vykstame į uostą.
Įlaipinimas į keltą.
Plaukimas keltu atgal į Taliną.
Nakvynė kelto kajutėse.

Petropavlovsko tvirtovė yra XVII a. pabaigoje istoriniame Sankt Peterburgo centre pastatyta tvirtovė.
Tvirtovę 1703 m. įkūrė Petras I-asis, o pilnai ji pastatyta buvo tarp 1706 ir 1740 m. pagal Domenico Trezzini
projektą.
Nevos saloje esančiame tvirtovės pastatų komplekse šiuo metu yra daugiausia parodos ir muziejai
pritraukiantys daugybę turistų ir poilsiaujančių peterburgiečių. Tvirtovės yra viena iš pagrindinių UNESCO
kultūros paveldu laikomo Sankt Peterburgo centro dalių. Tvirtovė, kurios statybos pradžia 1703 m. gegužės
16 d. (pagal Julijaus kalendorių; 1703 m. gegužės 27 d. pagal Grigaliaus kalendorių) laikoma oficialia Sankt
Peterburgo įkūrimo data, niekada netarnavo pagal savo karinę paskirtį.
Isakijaus soboras – nustebins puikiomis freskomis, mozaikomis, vitražais, o nuo 43 m aukščio kolonados
galėsite gėrėtis Sankt Peterburgo panorama.
Laisvu metu po ekskursijos siūlome apsilankyti Ermitaže (Žiemos rūmai) – viename didžiausių muziejų
pasaulyje. Žiemos rūmai – Rusijos carų rezidencija, įspūdingas XVIIIa. baroko stiliaus pastatas (architektas
B.Rastrelis; pagal jo projektą pastatyti Rundalės ir Jelgavos rūmai Latvijoje). Ermitažo kolekcijoje yra
daugiau kaip 3mln. eksponatų nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Laisvas laikas, kurio metu grupės
pageidavimu galėsite apsilankyti keistenybių muziejaus.

6 diena






Galimybė papusryčiauti (papildomas mokestis).
Atplaukiame į Taliną.
Ekskursija pėsčiomis po Talino senamiestį (įsigijus ekskursijų paketą)
Po ekskursijos vykstame atgal į Lietuvą.
Naktį/paryčiais atvykstame į namus.

Talino miestą sudaro 3 istorinės dalys: Toompea, arba „Katedros kalva“ (miesto valdžios centras),
Senamiestis (senovinis Hanzos stiliaus miestas) ir gyvenamoji dalis, esanti į pietus nuo senamiesčio. Taline
medinių pastatų nedaug, taigi nenuniokotas gaisrų senamiestis išsaugojo senąją dvasią. Išlikę nemažai
viduramžiais statytų bažnyčių, pirklių rezidencijų, akmenimis grįstos siauros gatvelės.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus, Kauno
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

