
MOSKVA A PETROHRAD
– METROPOLY VEĽKEJ KRAJINY
Dve najväčšie mestá Ruska – Moskva a Pet-
rohrad, dve metropoly, z ktorých každá má 
svoje osobitné čaro, ale zároveň každá je 
iná. Moskva, hlavné mesto Ruska, voľakedy 
mocnej cárskej ríše, potom rovnako moc-
ného Zväzu sovietskych socialistických re-
publík a začiatkom tohto tisícročia jedna zo 
svetových metropol, kde nijaký luxus nie je 
nemožný. 

Každá z  epoch tu zanechala svoje pamiat-
ky a  keďže Rusko bolo vždy veľkou ríšou, 
aj Moskva je taká – veľká a monumentálna. 
Takže ak si chcete pozrieť všetky najvýznam-
nejšie atrakcie, najlepšia možnosť je auto-
karová okružná prehliadka. Začať môžeme 
pri Novodievčom kláštore, ktorý patrí medzi 
pamiatky UNESCO a jeho súčasťou je aj naj-
známejší cintorín, na ktorom sa nachádzajú 
hroby významných ruských predstaviteľov. 
Potom sa môžete zastaviť na najvyššom 
bode Moskvy, vyhliadke Vrabčie hory a za-
staviť sa pri známej Lomonosovovej univer-
zite.

VEĽKOLEPÝ KREMEĽ
Najznámejším symbolom Moskvy je určite 
Kremeľ – stavba z červených pálených te-
hál, symbol sily, pevnosti, moci a nedobyt-
nosti Ruska, sídlo parlamentu a prezidenta. 
Za hradbami sa nachádzajú najdôležitejšie 
chrámy ruskej pravoslávnej cirkvi, vnútri nád-
herne vyzdobené ikonami svätcov. Je tu aj 
Chrám Michaela Archanjela s hrobkami cár-
skych rodín, Car Puška – najmierumilovnejšie 
delo na svete, takmer 200-tonový zvon – Car 

Kolokol, budova Zbrojnice, kde sa ukrývajú 
najväčšie poklady cárov – unikátne šperky, 
brúsené drahokamy, cárske koče aj odevy. 
Milovníci výtvarného umenia si zase určite 
prídu na svoje v Treťjakovskej galérii – naj-
väčšom ruskom umeleckom múzeu, ktoré 
vlastní najväčšiu zbierku ruského umenia a 
ikony z 12. – 17. storočia z územia celého 
Ruska.

PETROHRAD A JEHO OKOLIE
Do druhého najväčšieho mesta, Petrohra-
du, mesta UNESCO, ktoré sa rozkladá na 
40 ostrovoch spojených 300 mostmi, je to 
z Moskvy niečo vyše 700 kilometrov a naj-
pohodlnejšie sa sem dostanete nočným 
lôžkovým vlakom. Cestovanie je to naozaj 
komfortné, preto sa možno hneď po prícho-
de vrhnúť na poznávanie. Napríklad Zim-
ného paláca, bývalého sídla ruských cárov 
so svetoznámou galériou Ermitáž, ktorá je 
naozajstným bludiskom, plaviť sa loďou po 
kanáloch a ramenách rieky Nevy, odkiaľ si 
možno vychutnať neopakovateľný pohľad 
na paláce a väčšinu známych pamiatok. 
Návšteva Petrohradu je nemysliteľná aj bez 
návštevy Petropavlovskej pevnosti,  ktorej sú-
časťou je Petropavlovská katedrála s hrob- 
kami cárskej rodiny Romanovcov, ale aj 
krížnika Aurora, ktorý jediným výstrelom od-
štartoval boľševický prevrat v Rusku. Večery 
patria v  Petrohrade mostom, ich otváranie, 
aby mohli po Neve plávať väčšie lode, patrí 
medzi obľúbené atrakcie pre návštevníkov 
mesta. Rovnako ako predstavenia slávneho 
ruského cirkusu. 

Neďaleko Petrohradu sa nachádza malebné 
mestečko Puškin, pôvodne Carskoje Selo, 
ktorého parky a paláce nechala vybudovať 
Alžbeta a Katarína Veľká a v paláci Kataríny 
I. sa nachádza legendárna Jantárová izba. 
Zážitkom je aj návšteva Petrodvorca, letnej 
rezidencie Petra Veľkého s jej 170 fontána-
mi, ktoré sa nachádzajú na ploche vyše 800 
hektárov a  chrlia 30-tisíc litrov vody za se-
kundu. 

TIPy sPRIEVODcu cK sATuR
Atraktívne metro. To, že aj verejná do-
prava môže byť atrakciou pre turistov, do-
kazuje moskovské metro. Jeho najkrajšie 
stanice sú známe svojou výzdobou, najmä 
nástennými maľbami, mozaikami a ozdob-
nými lustrami a stoja za návštevu.
Moskovská La Rambla. Za obdobu 
slávnej barcelonskej Rambly je niekedy 
považovaná ulica starý Arbat, o ktorej sú 
prvé písomné zmienky ešte z  15. storo-
čia. Vždy bola vyhľadávaná moskovskými 
intelektuálmi, ktorí tu mali svoje byty, a aj 
v súčasnosti je miestom, kde to v Moskve 
žije. Jej najznámejšími obyvateľmi boli Bu-
lat Okudžava a Alexander Puškin, ktorého 
dom, kde trávil medové týždne, je teraz 
múzeom.
s  dobrými topánkami. Kto sa chce po 
Moskve alebo Petrohrade aj poprechá-
dzať, potrebuje pohodlné topánky a najmä 
musí mať na mysli, že domáci majú trochu 
inú mierku vnímania vzdialeností ako my. 
Keď vám povedia, že niečo je „za rohom“, 
môžu to byť aj dva-tri kilometre. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

SILVESTROVSKÝ  
PETROHRAD
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
vstup do Carskeho Sela, sprievodca
Termíny: 3. 12. – 2. 1. 2016
cena: od 704 EUR

NA TRASE  
MOSKVA – PETROHRAD
7-dňový poznávací zájazd
5x ubytovanie s raňajkami, 1x nocľah vo 
vlaku, letenka, transfery, vstupy, sprievodca
Termíny: 14. 9. – 20. 9.
cena: od 1 379 EUR

MSC ORCHESTRA**** – 
METROPOLY POBALTIA
8-dňová okružná plavba
7x ubytovanie s plnou penziou, prístavné 
poplatky
Termíny: 5. 9. – 12. 9.
cena: od 1 059 EUR


