
 

Kaliningrad 
Wycieczka 3 - dniowa  
03 - 05.09.2021

Przykładowy program  
1 dzień 
08.00       Zbiórka przy Hali Urania w Olsztynie 
08.00 - 09.30 Przejazd na granicę w Bezledach 
09.30 - 13.30 (10.30 czasu Kaliningradzkiego)  
        odprawa celno - paszportowa, przekroczenie granicy 
13.30 - 16.00 Przejazd do hotelu w Swietłogorsku, zakwaterowanie 
18.00 - 19.00 Obiadokolacja 
        Wieczorny spacer 

2 dzień 
08.00 - 09.00 Śniadanie 
09.00 - 15.00 Spotkanie z przewodnikiem polskojęzycznym, zwiedzanie miasta  
        m. in .Katedra Immanuela Kanta, Bramy: Fryndlandzka, Królewska, Muzeum   
        Bursztynu, miejskie fortyfikacje, Cerkiew Prawosławna ,Plac Zwycięstwa,   
        najładniejsze i jedyne ocalałe z wojny willowe osiedle -Amalienau, dzielnica   
        portowa , Muzeum Okręt Podwodny + Muzeum Światowego Oceanu.                           
15.00 - 16.30 Obiad 
16.30 - 18.00 Czas wolny na zakupy 
18.00 - 19.00 Powrót do hotelu 
19.00 - 20.00 Obiadokolacja, czas wolny 

3 dzień 
08.00 - 09.00 Śniadanie 
09.00 - 15.00 Spotkanie z przewodnikiem w Świetłogorsku, zwiedzanie:                        
             Nadbałtyckiego Kurortu, przedwojennego zakładu kąpielowego z basztą   
        wodną, wybrzeże klifowe, na które można dojechać kolejką linową lub windą  
        wybudowaną w latach powojennych, promenada nadmorska ze słynnym   
        kolorowym zegarem słonecznym, pobyt nad morzem 
15.00 - 17.00 Przejazd na granicę w Bezledach 
17.00 - 19.00 (20.00 czasu polskiego) odprawa celno - paszportowa 
20.00 - 21.00 Przejazd do Olsztyna 



Cena przy grupie: 
40 - 48 uczestników:     899 zł 
30 - 39 uczestników:     999 zł 
20 - 29 uczestników: 1.099 zł 

obejmuje: 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*** (kategoria lokalna) - 2 noclegi, pokoje 2 os. 
• Wyżywienie - 2 śniadania, 2 obiadokolacje; 
•  Usługę przewodnika polskojęzycznego  
    po Kaliningradzie (6 godzin) i Swietłogorsku (4 godziny) 
•  Transport na trasie: Olsztyn - Kaliningrad - Swietłogorsk - Olsztyn 
•  Opłaty parkingowe, wjazdowe 
•  Uzyskanie wizy  wjazdowej 
•  Opiekę pilota 
•  Ubezpieczenie na Rosję  

Uwaga 
1. Do wyjazdu potrzebny jest paszport (min. 6 miesięcy ważności od daty wyjazdu) i visa, którą 

uzyska biuro po wypełnieniu przez każdego uczestnika wniosku 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany ceny w przypadku wzrostu kursu dewiz powyżej 

2 % w stosunku do kursu z dnia 11.12.2019 w banku PKO BP dział dewizy gotówka sprzedaż, 
podatków, paliwa, opłat wjazdowych.  

3. W przypadku rezerwacji zaliczka - 100 zł, pozostałe terminy wpłat do uzgodnienia przy 
podpisaniu umowy 

4. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 1800 RB, czyli ok. €29) 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje kol. Iwona Grabia, tel. 605 993 111,  
ul. Kajki 7 / 19  P. T. Glob lub na konto: 11 1020 3541 0000 5702 0092 1916  
z dopiskiem „Kaliningrad w terminie 03-05.09.2021” 

z dopiskiem „Lwów w terminie 03 - 06.04.2020” 

*3.3UUW 
1. Do wyjazdu potrzebny paszport / dowód 
2. Ceny biletów wstępu według stanu na  listopad 2019. Powyższe ceny mogą ulec 
zmianie.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny wyjazdu w przypadku wzrostu kursu 
euro powyżej 2 % w stosunku do dnia 04.11.2019 w banku PKO BP dział dewizy 
sprzedaż 
4. Zmian programu zgodnie z życzeniem klienta 
5. Zaliczka w wysokości 300 zł/os , pozostałe terminy rat do ustalenia.UWAGA 
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