Dva medvede - Moskva a Petrohrad
13.07. - 18.07.2020
Rusko je majestátna krajina, pre ktorú je
väčšina prívlastkov začínajúca na naj príliš
malá. Doslova mamutia krajina, ktorej
osud formovali dve mestá, ležiace v
európskej časti Ruska. Ruskí cári z nich
riadili krajinu, ktorá svojho času prekročila
aj dátumovú líniu. Pozrieme si to najkrajšie
z ruskej histórie a načrieme aj do
moderného hrdého Ruska, ktoré vstáva z
popola a pyšne si stráži svoje miesto vo
svete.

ITINERÁR
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Najväčšie mesto Európy (Pondelok)
MOSKVA

Prelet do hlavného mesta najväčšej krajiny sveta. MOSKVA: najväčšie mesto Európy, sídlo patriarchu
a výherca súťaže o najdrahšie mesto sveta posledných rokov. S BUBOm však máte všetko v cene!
Úvodný dotyk s mestom a orientácia v rozľahlej metropole. Večera.
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Všetky tajomstvá Moskvy (Utorok)
MOSKVA

Prečo sa Červené námestie volá Krásnaja ploščaď? Farebné cibuľové vežičky chrámu Vasila Blaženého
sú symbolom ruskej architektúry. Prejdeme sa v jednom z najluxusnejších obchodných domov našej
planéty, v slávnom GUMe. Vystojíme si rad na Lenina v Leninovom mauzóleu ešte predtým, než ho
pochovajú. Chrám Krista Spasiteľa je centrom ruskej pravoslávnej cirkvi. Jeho história je neuveriteľná.
Dôkladná prehliadka exteriéru, najkrajšie fotografie, ale aj prehliadka interiérov s múzeom. Sedem
Stalinových sestier a predstavenie projektu Paláca Sovietov, ktorý mal byť najvyššou budovou mesta
so stometrovou sochou Lenina. Namiesto neho však vzniklo najväčšie verejné kúpalisko. Sklad
zemiakov v kostole? Miesto, kde spáchala samovraždu Stalinova žena. Tretjakovska galéria je
výnimočnou zbierkou ruského umenia. Prejdeme si ju s ruským sprievodcom, ktorý nám ukáže všetko
od prvého obrazu, ktorý kúpil obchodník Pavel Tretjakov cez portrét Musorgského, mladého L. N.

Tolstého, či Nekrasova, ktorý bol dokončený až po smrti umelca, až po monumentálne diela sovietskej
éry. Množstvo parkov a fontán, čistota, zápchy. Kremeľ je centrom Moskvy a celého Ruska. Najväčší
kanón a najväčší zvon sveta. Dotknete sa ich. Dozviete sa, že kanón nikdy nevystrelil a zvon nikdy
nebil. Spasská veža je Big Benom Moskvy. Chrám Zvestovania Panny Márie, hrobky cisárov v kláštore
Zjavenia archanjela Michaela, Uspenska katedrála sťa z renesančnej Florencie. Zvonica Ivana Veľkého
a rozprávanie o Borisovi Godunovovi. V ktorom okne pracoval Lenin? Kde teraz pracuje ruský
prezident? Kremeľ si pozrieme dôkladne, veď je to prvá pamiatka, ktorú si zobralo UNESCO v Rusku
pod svoje krídla.
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Kávička na Arbate a večerný Petrohrad (Streda)
MOSKVA-PETROHRAD

Poprechádzame sa po Arbate, pešej zóne Moskvy, po ulici umelcov a kaviarní. Prejdeme Sadovoje
kalcó aj Bulvarnoe kalcó, zažijeme výmenu stráží a vyskúšame najvyťaženejšie metro sveta (prepraví
vyše tri miliardy pasažierov ročne). Prejdeme si najluxusnejšie stanice, ktoré zahanbia všetky metrá
západného sveta. Čítali ste Bulgakov román Majster a Margaréta? V knihe paralelne prebiehajú dva
príbehy, ten druhý rozpráva o Pilátovi a Ježišovi v Jeruzaleme. Verte, že Moskva s BUBOm sa Vám
bude páčiť! Večer prelet do Petrohradu.
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Tradície ruskej ríše (Štvrtok)
PETROHRAD

Ak je Moskva najruskejším európskym veľkomestom, PETROHRAD je najeurópskejším mestom Ruska.
Najsevernejšie položené veľké mesto. Mesto pod patronátom UNESCO. Paláce zelenej, zlatej, ružovej
či modrej farby reflektujú skôr štýlovú eleganciu európskej šľachty než Kremeľ. Dvestoročnú tradíciu
hlavného mesta Ruskej ríše cítiť a Petrohrad je považovaný za kultúrne centrum krajiny. Žili tu
Čajkovskij, Rimskij-Korsakov, Puškin tu študoval a zomrel pri súboji, Dostojevskij sem umiestnil román
Zločin a trest. S profesionálnym sprievodcom si prezrieme jedno z najlepších múzeí sveta Ermitáž.
Vedeli ste, že Peter I. dostal prívlastok Veľký aj kvôli svojej výške? Meral viac ako 224 centimetrov. Keď
v roku 1725 zomrel, jeho Benátky severu sa podieľali na medzinárodnom obchode Ruska vyše 90 %.
Vedeli ste, že Neva vyteká z najväčšieho jazera Európy a je dlhá iba 28 kilometrov? Je však široká a
úžasná. Prenajatým autobusom a peši sa prejdeme po jej oboch brehoch, prejdeme množstvo
ostrovov, na ktorých je Petrohrad postavený. V ktorom paláci podávali prvýkrát hovädzie Stroganov?
Čižik pižik? Potemkinov palác či zámok – pevnosť, kde zavraždili cára Pavla I. V ktorom hoteli spávajú
americkí prezidenti? Koľko milencov mala Katarína Veľká? Prečo mešťania neznášajú Rasputina do
dnešných čias? Čo sa udialo v Jusupovom paláci? Je najkrajší výhľad na mesto z Vasilevského ostrova?
Krátka prechádzka popri Neve k Petropavlovskej pevnosti a vysoká katedrála neruského dizajnu.
Budova Admirality, sochy Petra Veľkého a Puškina. Najkvalitnejšie obchody na suveníry, ale aj tie
najlacnejšie na trhoch. Chrám vzkriesenia Krista je najmenej európskym a môže konkurovať chrámu
Vasila Blaženého, postavený na mieste, kde spáchali atentát na cára Alexandra II. Aj takto môže
dopadnúť neúspešný reformátor. Izakijevsky sabor – chrám francúzskeho architekta Montferranda je
najväčším v meste. Kamenný Alexandrov stĺp vztýčený na počesť víťazstva nad Napoleonom. Už Vám
je jasné, prečo sa o Petrohrade hovorí ako najkrajšom meste Európy. Krížnik Aurora svojím výstrelom
zmenil naše životy. Prečo ho vyrobili a kde bojoval? Ako to v skutočnosti všetko s tou revolúciou bolo?
Z ktorého dela sa strieľalo? Kúpite si námornícke tričko či námornú baretu? Smolnyj a Zimný palác.
Socha Felixa Deržinského, zakladateľa KGB stále stojí. Pre záujemcov ešte ďalšie pamiatky a záhrady.
Kam sa dostali Nemci počas blokády Leningradu? Prechádzky po Nevskom prospekte, najväčšej tepne
mesta s kníhkupectvami, kaviarničkami a kasínami. Sme v meste, ktoré má svoju úroveň. Bliny a
pelmeny tu vystrieda losos v bešamelovej omáčke a soté Stroganov. Ochutnáte kaviár a ruské
šampanské práve tu?
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Jantárová komnata a ruský Versailles (Piatok)
PETROHRAD-PUŠKINOVO-PETRODVOREC

Ruská cárska história je nesmierne bohatá a dnes sa za ňou vydáme do Carskeho Sela. Bývalá letná
rezidencia ruských cárov dnes leží v mestečku, ktoré premenovali po veľkom ruskom básnikovi,
Puškinovo. Trojposchodový katarínsky palác, ktorý je dlhý vyše 300 metrov a jeho súčasťou bola
legendárna jantárová komnata. Nemci komnatu počas druhej svetovej vojny odniesli preč a dodnes sa
nenašla. V paláci budeme obdivovať jej vernú repliku. Samozrejme, nevynecháme ani ostatné
zaujímavé miestnosti ako modrú hosťovskú izbu, zelenú jedáleň či odpočíváreň Marie Fiodorovny.
Prejdeme sa Katarínskym parkom a po jednotlivých záhradných pavilónoch. Petrodvorec
pripomínajúci Versailles. Fantastický deň v okolí Petrohradu.
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Posledný boršč (Sobota)

PETROHRAD-DOMOV

Rozlúčka s ruskými metropolami, posledné prechádzky po brehu rieky Neva a odlet domov. Prílet.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
prelet Moskva – Petrohrad
2x ubytovanie v 4* hoteli a 3 x ubytovanie v 3* hoteli v izbách pre dve
osoby
5 x raňajky
transfery na letiská a z letísk
výlet do Carskeho Sela
výlet do Petrodvorca
BUBO-sprievodcu na mieste pobytu
všetky cestné poplatky a miestne dane
najlepšie poistenie proti insolventnosti

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 1 voľnú dvojstranu.

vstupné do nasledovných miest: Tretyakovskaja galéria, Ermitáž,
chrám Krista Spasiteľa
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, ostatné vstupné, poistenie, stravu mimo uvedenej, víza,
batožinu prepravovanú v batožinovom priestore lietadla

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

30.10. - 04.11.2019

Vypredaný

1850€

06.04. - 11.04.2020

Voľný

1431€ 1590€

27.04. - 02.05.2020

Voľný

1431€ 1590€

18.06. - 23.06.2020

Už len 2 miesta

1503€ 1670€

13.07. - 18.07.2020

Voľný

1503€ 1670€

24.08. - 29.08.2020

Voľný

1503€ 1670€

02.11. - 07.11.2020

Voľný

1503€ 1670€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
1670 €

Položka

Cena

Batožina na európskych letoch

60 €

Víza Rusko pre SR

150 €

Letiskové poplatky

280 €

Najvyššie zľavy teraz!

-167 €

Spolu:

1993 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 13.07. — 18.07.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu

0€

Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

20 €

80%

860 €

Business class letenka spoločnosťou
Austrian airlines/Lufthansa

8%

Pohodlné lety bez stresu na palubách lietadiel Austrian airlines. Let
spoločnosťou Lufthansa používame iba v prípade, že v daný deň nie je
priamy let Austrian airlines. Business class na letoch Viedeň -Moskva/
Petrohrad - Viedeň.

Lietadlo Austrian/Lufthansa

Vlastná izba
375 €

1/1 izba Rusko
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

5%

5 nocí | Moskva-Petrohrad

Ubytovanie
790 €

Luxusný hotel počas celého zájazdu
Ubytovanie v prémiovom hoteli v Moskve (2 noci) a Petrohrade (3
noci). Moskva Baltshug Kempinski a Petrohrad Corinthia.

5 nocí | Moskva-Petrohrad

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

12%

