ADVENT A PŘEDVÁNOČNÍ MOSKVA

Poznávací, Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Moskva – to není jen Kreml, mauzoleum a chrám Vasila Blaženého. Vánoce slaví pravoslavní až po Novém roce, a tak
i vánoční trhy, podobné těm v našem adventu, začínají až v polovině prosince. Právě na tuto dobu, kdy už lze
očekávat zasněžené střechy paláců, kostelů a stromů v parcích v okolí Rudého náměstí (UNESCO), jsme připravili nový
zájezd.
Průvodkyně Milada Zábršová vás ráda seznámí s mnoha podivuhodnými okolnostmi ruské historie a místní průvodce vás
provede světoznámou Treťjakovskou galerií. V ceně jsou i večeře a večerní plavba po řece Moskvě s pohledy na
krásně nasvícené panoráma města. Nabídku na návštěvu divadelního představení vám zašleme během podzimu.
Ubytování je ve 3hvězdičkovém hotelu mimo centrum města.
Vhodné pro samostatně cestující - nízká cena doplatku za jednolůžkový pokoj.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Moskva a zpět vč. let. tax
dopravu z letiště na hotel a zpět mikrobusem
jízdné na metro
3x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
3x snídaně
2x večeře
průvodce
vstupné do Kremlu, Treťjakovské galerie a vyhlídkovou plavbu po řece Moskva
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
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CENA NEOBSAHUJE:
vízum do Ruska: 2 200 Kč
další vstupné cca 50 EUR
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 1 800 Kč
vízum: 2 200 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 250 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Vhodné pro samostatně cestující - nízká cena doplatku za jednolůžkový pokoj.
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
●

PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Po přistání na letišti u Moskvy se vydáme autobusem k vyhlídkovým bodům na okraji
města, odkud si vychutnáme pohled jak na řeku Moskvu, tak i na Lomonosovu univerzitu i zcela moderní komplex
City. Po ubytování v hotelu večeře, která je v ceně zájezdu.
2. den: Po snídani pojedeme metrem ke Kremlu (UNESCO), kde je možné obdivovat nejlepší ukázky ruské církevní
i světské architektury – chrámy, paláce, hrobky panovníků i klenotnici. Rozsáhlý areál si nejprve projdeme s místním
průvodcem a potom budeme mít čas na individuální prohlídku (např. slavný ohromný zvon a dělo). Na Rudém náměstí
(UNESCO), si můžeme dát oběd v proslulém obchodním centru GUM a odpoledne navštívíme nejznámější ruský chrám
a symbol Moskvy – chrám Vasila Blaženého. Večer je možné navštívit některé z moskevských divadel.
3. den: Dopoledne si spolu s místní průvodkyní prohlédneme nejslavnější obrazy ruského umění v Treťjakovské galerii.
Můžeme obdivovat cenné ikony i obrazy ruských malířů od středověku až do počátku 20. stol. Odpoledne si můžeme vybrat
z bohaté nabídky dalších slavných muzeí: Puškinovo muzeum (umělecké sbírky západoevropského umění od antiky až do
20. stol.), Muzeum kosmonautiky, Dům Romanovců (rodný dům Michala Romanovce, zakladatele slavné carské
dynastie), Výstavní areál VDNCH (moderní výstavy o historii Ruska, raketoplán Buran aj.). Dnešní program
zakončíme 2,5hodinovou plavbou po řece Moskvě, během níž si vychutnáme pohled na romanticky nasvícené
pamětihodnosti – chrámy, mosty, památníky i fotbalové stadiony. V ceně této plavby je i večeře.
4. den: Dopoledne společně navštívíme nejkrásnější historické stanice metra, které jsou opravdovými uměleckými díly.
U kremelské zdi si také prohlédneme mauzoleum. Po obědě transfer autobusem na letiště a navečer odlet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska potřebují ke vstupu na území Ruské federace vízum,
o které mohou požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech. Účastníkům zájezdu s uhrazeným příplatkem za
vyřízení víza, zašleme instrukce a potřebné formuláře k vyplnění s dostatečným předstihem. Je nezbytné, aby dítě, které
cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů
a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních
příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině
na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Ruské federace: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení. Viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek.
ONLINE VÍZA NEDOSTUPNÉ DO ODVOLÁNÍ - Od 1. října 2019, je možné vyřídit na stránkách
http://electronic-visa.kdmid.ru elektronické vízum ke krátkodobé turistické, obchodní či humanitární návštěvě Petrohradu
a Kaliningradu a jejich přiléhajících oblastí. NEPLATÍ PRO MOSKVU! Mezi zeměmi, které mohou využívat toto vízum,
jsou mimo jiné všechny členské státy EU (celý seznam viz http://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_country_en.html). Podrobnosti
níže, resp. instrukce zasíláme cca 2 měsíce před odletem na zájezd.
K žádosti o vízum do Ruské federace potřebujete:
cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, pas musí mít volnou dvoustranu
barevnou fotografii pasového formátu (na fotografii musí být vidět obličej rovně na bílém pozadí)
vyplněný formulář (formulář a instrukce k vyplnění klientovi dodá CK)
kopii smlouvy o cestovním pojištění (dodá CK).
Elektronické vízum (POUZE DO PETROHRADU, KALININGRADU a jejich okolí, neplatí pro Moskvu)
Vydává se bezplatně, tj. bez jakéhokoliv konzulárního poplatku. K jeho vyřízení a obdržení není vyžadováno žádné pozvání
ani potvrzení rezervace hotelu či jakýkoliv jiný dokument, potvrzující cíl výjezdu. Vydává se na základě žádosti, vyplněné
v elektronické podobě na výše uvedených stránkách nejpozději 4 dny, nejdříve však 20 dní před plánovaným příjezdem do
RF. Žádost se vyplňuje v anglickém nebo ruském jazyce, namísto zvoucí organizace se vyplňuje místo ubytování – tuto
informaci Vám dodá naše CK ve vzorové anketě, kde si jednotlivé stránky můžete zvětšit a tím lépe přečíst.
Jedná se o jednovstupové vízum s dobou platnosti 30 kalendářních dní od data jeho obdržení, doba povoleného pobytu
s tímto vízem je max. 8 dní. V našem případě se jedná o vízum turistické (cíl: turistika).
K žádosti o elektronické vízum je třeba pas (platný ještě 6 měsíců od data podání žádosti a volným místem pro razítka)
a barevná fotografie pasového formátu ve formátu JPEG na bílém pozadí. Jiné dokumenty (pojištění, letenky, hotel, ...) nejsou
vyžadovány.
Při vstupu na území RF je pak dotyčný povinen mít u sebe pas, vytisknuté nebo v mobilním telefonu uschované povolení ke
vjezdu od MZV RF a potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu v RF. Vízum je tedy bezplatné, žadatel si žádost vyplňuje sám
(formát je velmi podobný klasickému dotazníku), stačí tedy, když poskytnete pouze informace o hotelu (název, adresa,
telefon).
Doporučuje všem využít této možnosti a vyřídit si sami vízum do Petrohradu online, které je v tomto roce (2020) ještě
zdarma. Podle posledních informací z Ruské ambasády bude již od roku 2021 zpoplatněno.
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