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Predmet: INFORMATIVNA ponudba strokovne ekskurzije po programu: 

1. Potovanje v Sankt Peterburga  

2. Potovanje v Sankt Peterburg in Moskvo 

Datum potovanja: v dneh  24.-30. april 2013 

 

1. Program Literarni Sankt Peterburg, 5 dni/4 noči  

Potovali bomo v veličastni Sankt Peterburg, sprehodili se bomo po enem najlepših mest sveta, po 

tako imenovanih severnih Benetkah. Občudovali bomo zgradbe iz obdobja Petra Velikega in veliko 

drugih zgodovinskih in literarnih spomenikov, ki temu mestu dajejo edinstven pečat. Spoznali 

bomo tako zgodovinski kot tudi sodobni Peterburg – eno najlepših metropol na svetu – in začutili 

življenjski ritem ruske severne prestolnice.  

1. dan: Ljubljana-Sankt Peterburg 

V dopoldanskih urah zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, sledi registracija in 

odhod letala proti Sankt Peterburgu preko Münchna. Po pristanku prevoz z avtobusom do hotela 

4*** v središču mesta. Nastanitev v hotelu, večerja v restavraciji hotela in prenočevanje. 

2. dan: Peterburg, severna prestolnica Rusije – mesto carjev, kulture in reke Neve   

Po zajtrku v hotelu avtobusna panoramska ekskurzija s ruskim vodičem, med katero si bomo 

ogledali številne znamenitosti  Peterburga: glavno ulico Nevski prospekt, Petropavlovsko trdnjavo – 

tam je nastalo mesto, tam so danes tudi grobnice ruskih carjev. Pot se bo nadaljevala mimo 

Zimskega dvorca, spomenika Bakreni jezdec in Izakovi katedrali, ki nas osupne s svojo velikostjo, 

njena kupola pa je prekrita s kar 490 kilogrami zlata. Ogledali bomo tudi Dvorni in Senatski Trg. 

Dvorni trg je zgodovinski center mesta, na njem je znameniti Zimski dvorec, ki je bil vse do 

oktobrske revolucije leta 1917 rezidenca carjev. Na svoji poti bomo videli zgradbo, v kateri se je 

tragično ustavilo srce velikega ruskega pesnika Sergeja Jesenina, smrt katerega še danes ovita v 

tančico skrivnosti. Ustavimo se tudi pri križarki Avrora, katere strel je naznanil začetek Oktobrske  

revolucije leta 1917 in druge znamenitosti.  

 

Sledi obisk veličastnega Ermitaža – palače vseh palač, nekdanje zimske carske rezidence družine 

Romanovih, enega največjih in najlepših muzejev sveta. V njem lahko občudujemo nepozabne 

umetnine, med katerimi so tudi slike Leonarda da Vincija, Raffaella in Rembrandta. Vrnitev v hotel. 

Preostanek dneva prosto za samostojne oglede. Prenočevanje. 

 

3. dan: Puškinov dan 

Aleksander Puškin velja za eno najpomembnejših oseb v razvoju ruske literature. Postal je oče 

ruske literature v 19. stoletju in predstavil rusko literaturo svetu.  

 



 

Zajtrk v hotelu. Odhod na panoramsko ekskurzijo »Puškin v Sankt Peterburgu« z obiskom muzeja 

Puškina, ki hrani osebne predmete neprecenljive vrednosti. Sledi izlet  v Carsko selo, kjer je živel in 

ustvarjal veliki ruski pesnik. Sprehodili se bomo po Puškinovih poteh v prelepem Ekaterininskem 

parku, obiskali bomo tudi licej, v katerem se je učil mladi Aleksander.  

Sledi obisk palače Katarine Velike iz 18. stoletja, ki hrani dragocene predmete in zbirke, v kateri 

bomo ogledali pravi svetovni zaklad - Jantarjevo sobo, katero zaznamovala skrivnostna zgodovina, 

saj je bila izgubljena v času druge svetovne vojne, in o njenem ponovnem rojstvu. Vrnitev v hotel 

in prenočevanje. 

 

4. dan: Mesto Sankt Peterburg – vir navdiha za Dostojevskega 

Ime Dostojevskega vse od leta 1837 neločljivo povezano s Sankt Peterburgom, tukaj je živel in 

ustvarjal 28 let. Tukaj so nastajala njegova  svetovno znana dela: Bele noči, Idiot, Bratje 

Karamazovi in Zločin in kazen.  

Zajtrk v hotelu. Sledi ekskurzija »Dostojevski v Peterburgu«. Videli bomo ulice in zgradbe, ki so 

povezane z življenjem in ustvarjanjem pisatelja, slišali zgodbe o dogodivščinah junakov njegovih 

romanov. Sledi obisk muzeja Dostojevskega.  

Popoldne prosto za samostojne oglede in zadnje nakupe. Vrnitev v hotel in prenočevanje. 

 

5. dan: Sankt Peterburg – Ljubljana 

Zajtrk v hotelu in prosto do odhoda na letališče. Sledi transfer na letališče in odhod letala proti 

Ljubljani.  

 

INFORMATIVNE cene na osebo (EUR)*: 

 

920 EUR* pri udeležbi najmanj 35 oseb 

900 EUR* pri udeležbi najmanj 45 oseb 

V ceno je vključeno: Letalski prevoz Ljubljana – München –St. Peterburg – München- Ljubljana v 

ekonomskem razredu. Letališke in varnostne takse v znesku cca 200 €; transfer letališče-hotel-

letališče; avtobusni prevozi, ekskurzije po programu; 4 noči z zajtrkom (1 večerja) v hotelu 4 * v 

dvoposteljnih sobah; Zdravstveno zavarovanje z asistenco; ruski vodnik; slovenski spremljevalec; 

organizacija in izvedba potovanja; Vstopnice in ekskurzije: Ermitaž, muzej Puškina, muzej 

Dostojevskega, licej v Carskem selu, Ekaterininskaja palača v Carskem selu  

Doplačila: stroški pridobitve vizuma za Rusko federacijo – 50 EUR, namestitev v enoposteljni sobi 

100 EUR/oseba.  

 

2. Program Literarni Sankt Peterburg - Moskva, 6 dni/5 noči  

Program potovanja-4 dni kot po programu Literarni Peterburg: 

1. dan: Ljubljana-Sankt Peterburg 

2. dan: Peterburg, severna prestolnica Rusije – mesto carjev, kulture in mogočne reke Neve   

3. dan: Puškinov dan  

4. dan: Mesto Sankt Peterburg – vir navdiha za Dostojevskega + transfer na železniško postajo in 

odhod na nočno vožnjo z vlakom proti Moskvi.  

 

5. dan: Sankt Peterburg – Moskva 

Po prihodu v Moskvo srečanje z lokalnim vodnikom. Sledi avtobusni panoramski ogled Moskve: 

videli bomo Bolšoj teater, MGU -Univerza Lomonosov, Rdeči trg,  mavzolej V. Lenina, občudovali 

katedralo Vasilija Blaženega  in druge znamenitosti Moskve. Tansfer v hotel in namestitev. Prosto 

za samostojne oglede in nakupovanje. Prenočevanje.  



 

6. dan: Moskva – Ljubljana 

Po zajtrku v hotelu  se bomo odpravili na ekskurzijo v Kremelj s cerkvami, nato prosto do odhoda 

na letališče. Transfer na letališče in odhod letala proti Ljubljani.  

INFORMATIVNE cene na osebo (EUR)*: 

 

1090 EUR* pri udeležbi najmanj 35 oseb 

1070 EUR* pri udeležbi najmanj 45 oseb 

 

V ceno je vključeno: Letalski prevoz Ljubljana – Moskva – St. Peterburg, Moskva – Ljubljana, 

vlak St. Peterburg-Moskva v ekonomskem razredu; Letališke in varnostne takse v znesku cca 220 

€; Transfer letališče-hotel-letališče; Avtobusni prevozi, ekskurzije po programu; Vstopnice in 

ekskurzije: Ermitaž, muzej Puškina, muzej Dostojevskega, licej v Carskem selu, Ekaterininskaja 

palača v Carskem selu, panoramski ogled Moskve, ekskurzija v Kremelj s cerkvami; 4 noči z 

zajtrkom (1 večerja) v hotelu 4 **** v dvoposteljnih sobah; nočna vožnja s spalnikom St. 

Petersburg- Moskva (nastanitev v štiriposteljnih kupejih), zdravstveno zavarovanje z asistenco; 

ruski vodnik; slovenski spremljevalec; organizacija in izvedba potovanja. 

Cena ne vključuje: Vstopnin v času panoramskih voženj z avtobusi; vožnje z mestnimi 

prevoznimi sredstvi in v metroju; dodatne oglede in izlete. 

 

Doplačila: stroški pridobitve vizuma v Rusko federacijo – 50 EUR, namestitev v enoposteljni sobi 

130 EUR/oseba.  

 

Izvedba programa: Program bo potekal tako, kot je bil prvotno zastavljen. Možne so spremembe 

in prerazporeditve vrstnega reda izletov ali ogledov, če bodo to narekovale razmere ali po presoji 

vodnika zaradi neugodnih trenutnih razmer (slabe vremenske razmere, gneča...) 

Cene*: Ponudba je informativne narave predvsem na račun letalskih kart. Cene vsebujejo letališke 

in varnostne takse ter dodatek za gorivo v znesku, ki je bil poznan ob pripravi programa. Letalske 

družbe, dokler ni narejena in potrjena rezervacija kart za skupino, ne morejo posredovati točnih 

cen. Zato tudi v našem primeru (skoraj 1 leto pred potovanjem) težko dobimo ceno, za katero 

lahko rečemo, da je dokončna.  Cene letalskih kart naj bi bile znane že oktobra letos. Končna cena 

kart se lahko spremeni in bo obračunan najkasneje 7 dni pred odhodom na potovanje. 

Pomembno: Po potrditvi naročila strokovne ekskurzije (vašo potrditev pričakujemo najkasneje do 

6.9.2012) vam bomo takoj, ko bo mogoče posredovali ponudbo z natančno izračunanimi cenami. 

Prav tako vam bomo pravočasno posredovali podrobna navodila in koristne informacije v zvezi s 

potovanjem v Rusijo. 

 

Upoštevamo vaše želje: Po vaši presoji program dodatno prilagodimo vašim željam ter ga 

nadgradimo z obiskom dodatnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomenikov, s tem bomo 

poskrbeli za koristno preživljanje preostalega prostega čas na potovanju.  

Spoštovani dijaki, dijakinje in učitelji! Prepričana sem, da dobre volje in odličnega razpoloženja 

nam ne bo zmanjkalo. Se bom potrudila, da navedene cene ne bodo (preveč) »poskočili gor«.  

 

Za vsa vprašanja glede načina plačila in cen, vsebin programa ter možnih prilagoditev me brez 

zadržkov pokličite na tel.: 031 662 073. 

 

 

Olga Kupljenik, direktorica   

 


