
Zažite neopakovateľnú atmosféru bielych nocí v Pobaltí, Rusku a Fínsku. Navštívte 
spolu s nami vznešený Petrohrad, inak aj je nazývaný "Benátky východu". Mesto 
ležiace na 40 ostrovoch, ktoré vás privíta impozantnou architektúrou, ktorú 
reprezentuje najmä slávny Zimný palác, chrám Vzkriesenia a krásny chrám sv. 
Izáka, cestujte ruským rýchlovlakom do Helsínk a spoznajte hlavné mesto 
Estónska – Talinn. 
 

 
 

   
 
TERMÍN:    30.5. – 5.6.201 /7dní/ 
    26.6. – 3.7.2021 /7dní/ 
ODBORNÁ ČASŤ:   prednášky na odbornú tému COVID-19 

návšteva vybraného zdravotného zariadenia, stretnutie 
s miestnymi odborníkmi – poznatky zo zvládania situácie s COVID 

certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 

vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:  1490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenka vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov z Viedne do Petrohradu a Tallinnu do 
Viedne, vlak z Petrohradu do Helsínk   
trajekt z Helsínk do Talinnu 

 6 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v min. 
4*hoteloch v centre mesta 

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
PRÍPLATKY: individuálne vstupy do pamiatok  



 miestna preprava v prípade potreby, plavba po rieke Neva 
 jednolôžková izba – 490€ 
 víza do Ruskej federácie 
 cestovné poistenie 
 
1.Deň    ODLET Z VIEDNE         

- odlet z Viedne priamy letom do Petrohradu, po prílete presun na hotel - 4* hotel v centre mesta 

 

2.deň    PETROHRAD          

Celodenná prehliadka Petrohradu, mesto s početnými pamiatkami (UNESCO): Palácové námestie so 

Zimným palácom (bývalé sídlo ruských cárov), obrazáreň Ermitáž, pamätník Petra I. – tzv. Medený 

jazdec, katedrála sv. Izáka s možnosťou vyhliadky spod zlatej kupoly, Letný sad Petra I. a Marsove 

pole, pravoslávny chrám Kristovho vzkriesenia s rozsiahlou mozaikou, Kazaňský chrám, najrušnejšia 

ulica Nevský prospekt s početnými šľachtickými palácmi a obchodmi.  

Plavba po rieke Neva, Individuálne voľno, ubytovanie v Petrohrade – hotel 4* 

 

3.deň    PETROHRAD          

Presun do Petrodvorca – Park fontán – ktoré bolo letným sídlom ruských cárov - rozľahlý palácový a 

parkový areál z 18. a 19. storočia (800 ha), krásny Veľký palác delí areál na Horný a Dolný park s 

viacerými palácmi a grottou. Nachádza sa tu viac ako 170 fontán s vodopádmi a pozlátenými 

sochami, z ktorých je najznámejšia Veľká fontána, možnosť návštevy viacerých palácov (palác Petra 

I., palác Montplaisir, pavilón Ermitáž), po návrate do mesta presun k Petropavlovskej pevnosti, ktorej 

súčasťou je katedrála s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, následne prehliadka krížniku Aurora, 

individuálne voľno a ubytovanie v Petrohrade – hotel l 4* 

 

4.deň    PETROHRAD          

Odchod miestnym autobusom do mestečka Puškin, pôvodné Carskoje Selo, kde si prehliadneme 

palác Kataríny I Veľkej s nádhernou a svetoznámou jantárovou komnatou, individuálne voľno, 

ubytovanie v Petrohrade – hotel 4* 

 

5.deň   PETROHRAD          

V dopoludňajích hodinách presun vlakom do hlavného mesta Fínska, Helsínk, ktoré je vzdialené iba 

3,5hodiny cesty vlakom. Po príchode do Helsínk si prezrieme zákutia  tohto nádherného severského 

mesta ako okolie prístavu s budovami parlamentu, pravoslávnu Uspenskú kratedrálu,, Prezidetský 

palác, radnicu, operu a tiež tržnicu. 

Ubytovanie v Helsinkách – hotel 4* 

 

6.deň   HELSINKI/ INDIVIDUÁLNE VOĽNO       

Dopoludnia osobné voľno v Helsinkách a popoludní sa presunieme loďou do hlavného mesta 

Estónska – Tallinnu. Prehliadka historického centra s miestnym sprievodcom, uvidíme mestské 

opevnenia, starú tržnicu, Latinskú štvrť, Dominikánsky kláštor, Pasáž sv. Kataríny, Radničné námestie 

s radnicou, ktorú navštívil aj Dalajláma, najstaršia lekáreň otvorená už v roku 142,  hradné návršie 

Toompe kde sídli estónsky parlament a pravoslávnu katedrálu Alexandra Nevského, individuálne 

voľno. Ubytovanie v Talinne – hotel  5* St. Petersbourg a podobný 

 

 

 



7.deň   TALINN /ODLET DO VIEDNE        

Individuálne voľno na posledné chvíle v nádhernom historickom centre Tallinu, následne popludňajší 

odlet priamym letom z Tallinnu do Viedne. 

 

 

 


