Bílé noci
RALLY 2012
Andrey Leshin
Prezident ruského klubu Caravanners
Vážení přátelé kempování!
Zveme Vás k účasti na Bílé noci Rally 2012 a návštěvu Ruska,
Petrohrad.
Červen je nejvhodnější doba k návštěvě Petrohradu, dozvědět se více o jeho mimořádné
historii a bohaté kulturní tradici, o bílé noci a vidět mnoho památek. Co může být
romantičtější než procházky podél řek a kanálů, když noc je tak jasná jako v podvečer?
Petrohrad je na světě jediná metropole kde se takový jev koná každé léto.
Bílé noci rally 2012 se bude konat ve dnech 10., 11. a 12. června, jako upozornění na bílé
noci.
Snažíme se zorganizovat dobré Rally poskytujeme vše, co potřebujete, aby jste se cítili útulně
a pohodlně.
Jsme rádi, že naše nabídka Vám umožní příležitost setkat se přáteli!
Přejeme Vám nezapomenutelné cestování do Ruska a doufáme, že si vzpomenete na Bílé
Noci Rally 2012 pro život.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky
www.whitenights2012.ru
Sobota 10 června 2012
15:00
15:00
18:00
19:00

Příjezd a registrace účastníků
Ubytování účastníků
Slavnostní zahájení
Hudební program

Neděle 11 června 2012
10:00

18:00

Exkurze: bus odjezdy
Prohlídka s St.Petersburg s průvodcem.
Večeře na motorové lodi, řekaNeva a kanály v Petrohradě.
ruský večer (zábavav ruském tradičním stylu)

Pondělí 12 července 2012
10:00

17:00
18:00

Exkurze dle vlastního výběru
Peterhof nebo Puškin: bus odjezdyProhlídka.
Večeře zpět v kempu
Slavnostní zakončení
večer s tancem a živou hudbou

Výlety:
Výletní plán
Prohlídka Petrohradu
10:00 Exkurze do Petrohrad s průvodcem: autobusem odjezdy z Shuvalovka do centra města.
Společně s průvodcem pojedete autobusem do centra města Petrohrad.
Během tohoto výletu uvidíte nejznámější pamětihodností Petrohradu, jako Palácové náměstí, výběžek
Vasilyevsky Island, Decembrists náměstí, nábřeží řeky Něvy, Zimní palác, katedrála Sv. Izáka, Něvský prospekt,
umění náměstí, letní zahrádka .
Budete dělat několik zastávek u těchto úžasných míst a pozorování oblasti, aby obrázky, které uvidíte vám
budou vždy připomínat bílé noci Rally!
Tato exkurze obsahuje podrobně návštěvu Peter a Paul pevnost. Katedrála věnována svatýmh Petra a Pavla,
patronů pevnosti. Aktuální katedrála je druhý na místě. První z nich, postavený brzy po založení Petra města, byl
vysvěcen arcibiskupem IOV Novgorod Veliký v dubnu 1704.
Katedrála dómu zažila téměř všechny ruské císaře a císařovny od Petra Velikého do Nicholas II a jeho rodinu,
kteří byli nakonec uloženy k odpočinku v červenci 1998.
Katedrála byla katedrála ve městě do roku 1859 (kdy se stal sv Isaacs městské katedrále.) Současná katedrála St
Petersburg je Kazan katedrála na Nevsky Prospect.
13:00 Skupinový oběd.
14:30 hodina na vodě, plavbu po řekách a kanálech.
Tato část naší exkurze je skvělá příležitost vidět město z Petrohradu z jiného úhlu: budete plout podél krásné
řeky a kanály města, jako je Fontanka a Moyka řek, Griboedov kanál, Kriukov kanál, řeky Něvy vodní plocha s
krásným výhledem na Peter a Paul pevnost, výběžek ostrova Vasilyevsky a Zimní palác, a to za úžasné mosty.
Uvidíte nejkrásnější architektonické soubory a nejznámějších pamětihodností, stejně jako neznámý, ale přesto
úžasné části Petrohradu!
15:45 Kazan katedrála návštěva
Katedrála je vynikajícím příkladem Kazan z počátku 19. století ruské architektury. V katedrále Kazaň obklopuje
malé náměstí s dvojitou řadou krásných sloupů - impozantní kolonády.
Navštívíte Kazan Katedrálul (vstup je zdarma). Náš průvodce vám řekne o historii katedrály v Petrohradě.
17:30 odjezd do Shuvalovka
Pushkin
10.00 Odjezd z Shuvalovka na Pushkin.
10.30 Příjezd do Pushkin.
Stejně jako Peterhof, Carském Selu (Puškin) je jedním z Petrohradu prostě musíte vidět, zajímavosti, které
snadno zabírají návštěvníkům celý den. Je nutné vidět Kateřinin palác. K vrcholům z enfilade velkého patří
Portrét síň, která obsahuje mimořádně dobré portréty obou Kateřiny a Elišky, obrazárna, v níž se téměř každý
centimetr prostoru stěn pokryté panelem zahrnuje 17. a 18. století plátna a samozřejmě, legendární jantarová
komnata.
12,30 čas na večeři.
14.30 Návštěva jednoho z paláců Peterhof: Krásný letohrádek, palác Marly, "chata" palác. Volný čas na
procházku do parku.
16.30 odjezd do Shuvalovka
Peterhof
10:00 Odjezd z Shuvalovka na Peterhof.
10:30 Příjezd do Peterhof. Mezi nejznámější a populární Petrohradu je atrakcí jsou palác a park v Peterhof
(také známý jako Petrodvorets) často označovány jako "ruské Versailles", ačkoli mnoho návštěvníků dojde k
závěru, že srovnání dělá medvědí službu na velikosti a rozsah. Tato je majestátní kombinace. Vidět fontány
Peterhof a samozřejmě Grand Cascade, s nejslavnější souborem kašen, který běží od severního průčelí Velkého
paláce mořského kanálu, který zahrnuje 64 různých fontán a více než 200 bronzových soch, basreliéfy a jiné
ozdoby.
12:30 Čas na večeři.
14:30 Návštěva jednoho z paláců Peterhof: Půvabný letohrádek, Marly palác, "chata" palác. Volný čas pro pěší v
parku.
16:30 odjezd do Shuvalovka

