
  

    
 

RAYTAN TOUR  Biuro Podróży Czesława Orłowska 
00 – 074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 5 
Tel./fax: 22‐ 630 99 18, e‐mail:warszawa@raytantour.com 
Gwarancja ubezpieczeniowa  SIGNAL IDUNA 
koncesja  nr 1114, NIP: 5251958476    REGON: 011279516 
KONTO: SANTANDER BANK POLSKI S.A. 
PLN 44 1500 1777 1217 7009 9880 0000         
EUR 86 1500 1777 1217 7009 9893 0000 

Samolotowa wycieczka do Rosji "Moskwa + „Złoty Pierścień " -7 dni 
Termin: 19.07.-25.07.2019 

Rosja ‐ jeden z największych krajów świata…  
Bezkresne równiny, wielkie rzeki, olbrzymie bogactwa 

naturalne, niezliczone zabytki. Powierzchnia ‐ 17 075 400 km2. 

Mieszkańców – 149 mln.  

Stolica – Moskwa ‐”prawdziwie rosyjska„ z jej 

charakterystycznymi kopułami, europejskimi wystawami i jedno z 

największych miast świata.  

 

Dzień 1 Warszawa ‐ Moskwa 

Warszawa‐ zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 2 godziny przed 

wylotem. Wylot do Moskwy samolotem rejsowym o godz. 10:45. 

Przylot do Moskwy o godz.  13:50.  Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, czas wolny.  

 

Dzień 2 Moskwa 

Po  śniadaniu  spotkanie  z  przewodnikiem  i  wyjazd  na  autokarową 

wycieczka objazdowa po Moskwie: 

«Moskwa złotogłowa»:  Wzgórza Worobiowe, budynek Moskiewskiego 

Państwowego Uniwersytetu, most  handlowo‐pieszy  «Bagration»,  który 

łączy  brzegi  rzeki  Moskwa,  współczesna  dzielnica  biznesowa 

«Moskiewskie City», „dyplomatyczne ”miasteczko, Biały Dom, budynek 

Dumy  Państwowej,  Pokłonna  Góra,  centralne  ulice  stolicy,  Sobór 

Chrystusa  Zbawiciela  w Moskwie,  Park  Aleksandrowski,  Przejazd  do 

wybudowanego w  1524  roku  klasztoru Nowodziewiczego  (zwiedzanie  z 

zewnątrz),  cmentarz  Nowodziewiczy,  na  którym  pochowani  m.in. M. 

Bulhakow, W. Wysocki, M. Gogol, R. Gorbaczowa, W. Majakowski, B. 

Jelcyn  i  wielu  innych  znanych  osobistości.  Czas  wolny  na  spacer 

moskiewskimi  bulwarami,  zwiedzanie  placu  Teatralnego    Powrót  do 

hotelu, kolacja , nocleg. 

 

Dzień 3 Moskwa‐ Włodzimierz‐Suzdal  
Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu.  Wyjazd  na  trasę  klasycznego 

obszaru  ʺZłotego  Pierścienia Rosjiʺ,  położonego  na  płn.  i wsch.  od 

Moskwy i stanowiącego razem z leżącymi tu średniowiecznymi miastami 

z unikatowymi zabytkami architektury, historii i kultury ruskiej ‐ kolebkę państwowości rosyjskiej.  

Przyjazd do Włodzimierza, wycieczka po Włodzimierzu, starożytnej stolicy Północno – Wschodniej Rusi. 

Zwiedzanie ʺbiało‐kamiennychʺ zabytków z XII w. (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO): Złota Brama (z 

zewnątrz)  ‐  symbol  wielkości  i  potęgi  Starożytnej  Rosji,  Sobór  św.  Dymitra,  Sobór  Zaśnięcia  NMP  (Uspieński)  ‐ 

arcydzieło architektury z białego kamienia, (wewnątrz).Wyjazd do osady Bogolubowo, oddalonej o zaledwie 10 km od 

Włodzimierza, której początek  jest związany z postacią Andrzeja  I Bogolubskiego – wielkiego księcia włodzimierskiego. 

Odwiedzimy jeden z najstarszych klasztorów na Ziemi Włodzimierskiej – Monastyr Bogolubowski a na jego terenie: Izby 

księcia  Andrzeja  (wewnątrz)  i  katedra  Narodzenia  NMP.  Pałac  i  katedra  zostały  wpisane  na  Listę  Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Następnie obejrzymy z zewnątrz Cerkiew Opieki Matki Bożej na Nerli, leżącą u zbiegu rzek 



Nerli i Klaźmy, od 1992 r. na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, 

gdyż obiekt położony na terenie zalewowym).Zakwaterowanie w hotelu w Suzdalu lub we Włodzimierzu.,kolacja. 

Dzień 4 Suzdal   

Po  śniadaniu  zwiedzanie Suzdala  ‐ miasta  ‐ muzeum, położonego w  obwodzie włodzimierskim nad  rzeką Kamienką. 

Zobaczymy obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kreml z Katedrą Narodzenia NMP z 

pocz.  XIII  w.  ‐  najstarszym  budynkiem  Suzdala  i  Rezydencję  Arcybiskupów  (XV‐XVIII  w.)  a  także  położony  na 

Kamienką  Klasztor  Zbawiciela  i  św.  Eutymiusza  (Спасо‐Ефимиев  монастырь). Następnie  odwiedzimy Monastyr 

Pokrowski (Lista UNESCO) – żeński klasztor skrywający wiele tajemnic. Zwiedzanie zakończymy wiztą w Muzeum 

Architektury Drewnianej z unikalnymi budowlami z XVII‐XIX w. Wyjazd do wioski Kidieksza (5 km). Obejrzenie 

wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Cerkwi Borysa  i Gleba  (wewnątrz), założonej przez  Jurija 

Dołgorukiego w 1152 r.Czas wolny w mieście. Kolacja w hotelowej restauracji. Nocleg. 

 

Dzień 5 Suzdal ‐ Siergijew Posad‐Moskwa. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. 

Wyjazd miasta Siergijew Posad Zwiedzanie wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Ławry Troicko ‐ 

Siergijewskiej,  prawosławnego  monastyru  męskiego  założonego  w  1345  r.,  jednego  z  najważniejszych  klasztorów 

Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej: Dowiemy się o życiu założyciela klasztoru, jednego z najbardziej czczonych rosyjskich 

świętych, wielebnego Siergija Radonieskiego. W Soborze znajdują  się  relikwie wielebnego Siergija Radonieskiego. Z 

kolei w Starym  ikonostasie Troickim Soboru zachowują się  ikony autorstwa Andrieja Rublowa  i  jego uczniów. Sobór 

Zaśnięcia Matki  Bożej  (1559‐1585),  który  był  stworzony według  nakazu  cara  Iwana  IV Groźnego  na wzór  Soboru 

Zaśnięcia Matki Bożej w Moskiewskim Kremlu. Wyjazd do   Moskwy .obiadokolacja w hotelu. 

 

Dzień 6 Moskwa 
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania miasta z przewodnikiem: 

Kontynuacja  zwiedzania  Moskwy:  Zbrojownia,  z  kolekcją  koron  carskich,  jajek 

Faberge…  Plac  Czerwony,  i  Kazański,  sobory  Wasyla  Błogosławionego 

Kremlowska, Mauzoleum  Lenina.  Przejście  wzdłuż_  muru  kremlowskiego  Aleja 

Zasłużonych na Plac Maneżowy  i dalej do Kremla. Kreml: Pałac Patriarchy, sobór 

Zaśnięcia M. B., cerkiew Złożenia Szat,  dzwonnica Iwana Groźnego, dzwon „Car ‐ 

kołokoł” i armata „Car ‐ puszka”, sobór Michała Archanioła i Zwiastowania. Kitaj 

Gorod ‐ zespół pięknych pałaców i cerkwi. Czas wolny. W czasie wolnym spacer po 

słynnej dzielnicy Arbat.  lub    fakultatywnie rejs po rzece Moskwa. Powrót metrem 

do hotelu, nocleg. 

 

Dzień 7 Moskwa – Warszawa 

Po śniadaniu wykwaterowanie.  

Czas wolny na  zwiedzanie we własnym  zakresie. O ustalonej  godzinie  transfer  z 

hotelu na lotnisko. Wylot z Moskwy o godz16:., przylot do Warszawy o godz.  

 

Cena –2215  ,‐pln     
Cena zawiera: 

�  zakwaterowanie: 6 noclegów zgodnie z oferta  w hotelu***, pokoje 2‐os. z łazienkami 

�  wyżywienie zgodnie z programem: 6 x śniadania, 6 x obiadokolacje  

�  transfery: z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, transport na zwiedzanie . 

�  opiekę pilota  

�  ubezpieczenia NNW i KL (TU Europa) 

�  opłaty klimatyczne 

�  Ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 zł./os. 

 

Cena nie zawiera: 

�  bilet lotniczy Warszawa‐Moskwa‐Warszawa‐ ok.1000‐1250,‐pln 

�  kosztów wizy rosyjskiej ‐ok. 350 zł 

�  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:  

oraz usługi przewodnika miejscowego – ok. 110 euro‐ przy grupie 20 osób , 

�  Rejs po rzece Moskwa ‐ ok. 20 euro 


