Sankt Peterburgas - Baltosios naktys (5 d.)
Programa
1 DIENA
Labai anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Latviją, Estiją. Vakare, apie 20-21 val.,
atvykstate į viešbutį Sankt Peterburge (atvykimo laikas priklauso nuo pasienio užimtumo). Nakvynė
viešbutyje.

2 DIENA
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Sankt Peterburgą autobusu: Nevos prospektas, Dekabristų,
paminklai Petrui I, Vasaros sodas, Admiralitetas, Auroros laivas, Kazanės soboras, Narvos triumfo
arka, Nevskio Lavra – įžymių žmonių panteonas. Miesto įkūrėjas - Petras I. Jis 1712 m. perkėlė
Rusijos sostinę iš Maskvos į Sankt Peterburgą. Miestas buvo statomas planingai, nutiestos tiesios ir
plačios gatvės, prospektai, pastatyti puošnūs rūmai ir architektūriniai ansambliai, daugybė
skulptūrų. Sankt Peterburgas Nevos krantine primena Paryžių, kanalais ir upėmis - Veneciją ar
Amsterdamą, parkais - Prahą. Vyksime aplankyti vieną gražiausiu pastatu į rytus nuo Vatikano
laikomą Isakijaus soborą*. Tai Rusijos širdis ir buvusi pagrindinė jos Katedra. Ši Katedra yra
viena didžiausių visame pasaulyje, jos pastatymui buvo sunaudota daugiau nei 400 kg
aukso. Katedros-soboro kupolas, tapęs viena pagrindinių miesto panoramos detalių, yra vienas
didžiausių kupolų Europoje. Po pietų* vyksime į *Ermitažą (Žiemos rūmus) – vieną 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 3 mln. eksponatų nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Laisvas
laikas, kurio metu galėsite aplankyti “Spas na krovi”** cerkvę (Kristaus Prisikėlimo), kuri
pastatyta Rusijos imperatoriaus Aleksandro II žūties vietoje. Tai – nepaprasto grožio, istorijos ir
dailės paminklas. Vidaus interjere vyrauja itališkas marmuras, Rusijos akmenys, brondza, sidabras
ir daugiau kaip 7000 kv.m. mozaikos – iš viso 308 mozaikiniai paveikslai arba siūlome aplankyti
vieną reikšmingiausių objektų Rusijoje esantį Petropavlovsko tvirtovę** – Rusijos imperatorių
panteoną. Prieš milžiniško objekto konstrukcijos pradžią Petras Pirmasis čia pastatė mažą medinį
namelį, nuo kurio skaičiuojama miesto įkūrimo istorija. Bene įspūdingiausias tvirtovės teritorijoje
esantis objektas – Šv. Petro ir Povilo katedra, kurios bokštas, siekia net 122,5 metrus. Tai – pati
aukščiausia konstrukcija mieste, pastebima iš daugelio vietų, kurioje ilsisi Rusijos imperatorių
palaikai. Nakvynė viešbutyje.
3 DIENA
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po senąjį Peterhofo* kelią. Aplankome rusų Versalį - Peterhofą *carų vasaros rezidenciją. Pasigrožėsime nepakartojama fontanų alėja ir kaskadų terasa, graikų bei
romėnų mitologijos personažus vaizduojančiomis skulptūromis. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje.
4 DIENA
Po pusryčių vykstame į *Jekaterinos rūmus Puškine. Tai įspūdingi XVIIIa. baroko stiliaus rūmai,
kuriuose yra restauruotas garsusis, legendomis apipintas „Gintaro kambarys”. Čia galėsite
pasigrožėti nuostabia auksine sale ir auksine anfilada bei atkurtu carų laikų interjeru.
SVARBU: Dėl didelio Jekaterinos rūmų užimtumo , gali būti pakeičiami į Pavlovskio rūmus

Sugrįžtame į Sankt Peterburgą. Laisvas laikas, kurio metu galite aplankyti turistų akį traukiančius
muziejus: Kunstkamerą** arba Rusų muziejų**. Nakvynė viešbutyje.

5 DIENA
Pusryčiai. Išvykstame Lietuvos link. Kelionė per Rusiją, Estiją, Latviją. Naktį sugrįžtame į Lietuvą.

