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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Podmínky: první záloha 1 000 Kč se vybírá s přihláškou,  
druhá záloha ve výši 30% ceny zájezdu je splatná do 
15. 10. 2019 po vystavení smlouvy o zájezdu. Doplatek 
zájezdu je třeba uhradit do 1. 5. 2020. Při zrušení 
zájezdu požadujeme odstupné (storno) v závislosti na 
dni zrušení objednávky následovně: od dne objednávky 
do 30. dne před odjezdem 30% ceny zájezdu, od 29. 
do 5. dne před odjezdem 80% ceny zájezdu, od 4. dne 
před odjezdem a později 100% ceny zájezdu. V případě 

akutního onemocnění, úrazu, úmrtí v rodině apod. 
hradí pojišťovna až 80% stornopoplatku. Účastník 
má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí 
uhradit náklady za změnu účastníka. Vystavené 
letenky jsou neměnné a nevratné. Pořadatel může bez 
poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 
25 účastníků do 15.10.2019. Nejpozději 14 dnů před 
odjezdem obdrží účastníci pokyny k odjezdu.

Termín Cena Odjezdové místo
1. - 6. 7. 2020 letecky 29 750 Kč / 29 250 Kč* Praha

*pro žáky, studenty do 26 let s průkazem ISIC a posluchače kurzu “Po stopách historie”

1. den: dopoledne odlet do Petrohradu, cestou z letiště 
první seznámení s městem, ubytování, večeře
2. den: prohlídka města – po snidani metrem  
do centra, procházka po Něvském prospektu s návštěvou 
Michailovského parku, Kazaňského chrámu, katedrály 
sv. Izáka, uvidíme Admiralitu, Zimní palác, večeře
3. den: autobusový výlet do Puškina, prohlídka 
Kateřinského paláce s obnovenou Jantarovou komnatou 
a parkem, návrat do hotelu, večeře
4. den: dopoledne prohlídka Petropavlovské pevnosti  
a křižníku Aurora, odpoledne volno (možnost 
individuální návštěvy muzeí a galerií - Ermitáž, Generální 
štáb, Ruské muzeum, Fabergé apod.), večeře, pak 
metrem do  Velkého petrohradského státního cirkusu
5. den: lodní výlet do Petrodvorců, návštěva parku 
s Velkou kaskádou a desítkami fontán a zámečků, 
odpoledne volno v Petrohradě, večeře
6. den: návštěva Alexandroněvské lávry a nekropole 
umělců, odjezd na letiště a odlet

Cena zahrnuje: leteckou dopravu v ekonomické třídě, 
5x nocleh v dvojlůžkovém pokoji, 5x polopenzi, místní 
dopravu autobusem a MHD, vstupné podle programu, 
vstupenku do cirkusu, ruské vízum, průvodce, cestovní 
pojištění UNION A30, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: obědy, další nápoje k večeři, příplatek 
za jednolůžkový pokoj 8 300 Kč, spropitné místním 
průvodcům a řidičům 15 EUR
Doprava: v ceně letenky 1 příruční zavazadlo a 1 zapsané 
zavazadlo (kufr)

Ubytování: Hotel Moskva 4* (pl. Alexandra Nevskogo 2) 
se nachází v centru města na konci Něvského prospektu 
přímo u stanice metra Alexandra Nevskogo. V pokojích 
je klimatizace, koupelna, sejf, lednička, telefon, 
televize, rádio a WiFi. Hotelové spa nabízí saunu, 
páru a procedury (za poplatek). Hotelová restaurace 

podává snídaně i večeře formou bufetu. V osmém patře  
je vyhlídková kavárna a bar
Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu 
včetně vody, kávy a čaje. Pivo, víno, nealko nápoje se 
platí zvlášť)
Cestovní pojištění: pojištění zrušení objednaných 
služeb z důvodu akutní nemoci, úrazu, úmrtí v rodině, 
živelné události do výše 80 % stornopoplatku; pojištění 
léčebných výloh v zahraničí; pojištění odpovědnosti; 
pojištění zavazadel; úrazové pojištění
Dokumenty pro obstarání víza: pas s min. 6 měs. 
platností, barevná fotografie ne starší 6ti měsíců  
na bílém pozadí 3,5 x 4,5 cm, vyplněný vízový dotazník. 
Doklady potřebujeme min. 30 dnů před odletem. 
Drzitelům ruského víza nebo občanství poskytneme 
slevu.
Minimální počet účastníků: 25, max. 30
Termín pro zaslání přihlášky: do 1. 10. 2019

Petrohrad je jedním z nejkrásnějších měst světa. 
Opravené carské paláce i pravoslavné chrámy, stejně 
jako malebné vodní kanály protínající centrum vás 
omámí. Petrohrad založil v roce 1703 car Petr I. jako 
své sídelní město. Tato metropole nebývalé krásy  
je plná historie, kultury a kypí životem. Během zájezdu 
navštívíme světoznámé památky i okolí města. Zažijeme 

bílé noci, otevírání mostů na Něvě, uvidíme Jantarovou komnatu, grandiózní park Petrodvorce či se projedeme po 
Finském zálivu. Milovníky umění potěší dostatek času na prohlídku bohatých sbírek světových mistrů. Petrohrad  
je kolébkou ruského baletu a každý večer se o tom můžete sami přesvědčit. Vstupenky se dají zakoupit v předprodejích 
na místě. Velké pověsti se těší také cirkus, kam se společně podíváme. Jistě vás nezklame gastronomická nabídka ruské  
i světové kuchyně, kavárny, venkovní zahrádky a obchody přeplněné zbožím. Ubytování jsme vybrali na Něvském 
prospektu tak, abyste si mohli užít jedinečnou atmosféru města během dne i v noci. 

PETROHRAD – perla Ruska
6-denní letecký zájezd
1. - 6. 7. 2020

Vstupné a večeře v ceně zájezdu


