Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Πέτερχοφ, Χρυσός
∆ακτύλιος, 8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Αγία Πετρούπολη (4), Βλαντιµίρ (1), Μόσχα (2)

Γενικά
Ένα ταξίδι στη Ρωσική Οµοσπονδία αποτελεί µοναδική εµπειρία. Η υπέροχη πρωτεύουσα
µιας υπερδύναµης, η Μόσχα των Ροµανόφ, του Τολστόι, των µπαλέτων Μπολσόι αλλά και
των µοναδικών ορθόδοξων εκκλησιών, των υπέροχων γκαλερί και των εκπληκτικών
µουσείων εναλλάσσεται µε την άλλοτε εναλλακτική, µοντέρνα και βέβαια πολυτελή όψη των
διάσηµων εµπορικών κέντρων, των απέραντων πάρκων και των γραφικών πεζόδροµων που
αρµονικά συνδυάζουν κτίρια υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικής µε σύγχρονα καφέ και
καταστήµατα µε χειροτεχνήµατα από κεχριµπάρι, ασήµι, πολύτιµους και ηµιπολύτιµους
λίθους.

Το ταξίδι µε µια µατιά 6σχεδιασµένο από τους πιο έµπειρους διοργανωτές της αγοράς
•
•
•

∆ροµολόγια ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεων µε AEGEAN Αθήνα Αγία Πετρούπολη & Μόσχα Αθήνα

•

4 διανυκτερεύσεις στην ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, µε 3 ολόκληρες αξιοποιήσιµες µέρες και τον απαραίτητο χρόνο στη
διάθεση σας να την εξερευνήσετε.

•

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 4*/4*sup
o RADISSON BLU Beloruskaya & HOLIDAY INN Lesnaya στη Μόσχα, σε κοντινή απόσταση από την
διάσηµη λεωφόρο Τβερσκάγια
o Park Inn Pribaltiskaya by RADISSON & HOLIDAY INN στην Αγία Πετρούπολη
o ORION hotel στο κέντρο του Βλάντιµιρ

•

Το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ πρόγραµµα µε διαµονή στο Βλάντιµιρ του Ιστορικού Χρυσού ∆ακτυλίου & επίσκεψη
στο Ζαγκόρσκ µε το µοναστήρι της Αγίας Λαύρας

•

Πρωινό µπουφέ & δείπνο καθηµερινά στα ξενοδοχεία

Αεροπορική µετακίνηση Αγία Πετρούπολη Μόσχα και όχι µε τραίνο
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ταξίδι µε άρτια κατανοµή χρόνου, χωρίς πολύωρες αναµονές εκτός ξενοδοχείων, και
επικεντρωµένο σε όλα τα σηµαντικά αξιοθέατα

•
•
•
•
•

Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα λεωφορεία
Προπληρωµένες είσοδοι σε προκαθορισµένους χρόνους για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες αναµονές
Επίσκεψη στην Κόκκινη Πλατεία, το Κρεµλίνο µε τους Καθεδρικούς Ναούς του και στο µετρό της Μόσχας
Επίσκεψη στο µουσείο Πανόραµα Μποροντίνο
Επισκέψεις στο παγκοσµίου φήµης µουσείο ανάκτορο Ερµιτάζ & το Φρούριο Πέτρου/Παύλου µε τους τάφους των
Τσάρων

•

Εκδροµή στο χωριό των Τσάρων, Τσερσκόε Σέλο & στα θερινά ανάκτορα στο Πέτερχοφ µε επισκέψεις στο παλάτια &
στους κήπους

•
•
•

Επίσκεψη στο µουσείο Μνήµης των Κοσµοναυτών
Ξενάγηση στο Βλάντιµιρ και επίσκεψη στη Χρυσή Πύλη και στους Καθεδρικούς Ουσπένσκι & Ντιµιτριέφσκι
ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη την διάρκεια.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
1η µέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Αγία Πετρούπολη.
Τι πιο ξεκούραστο από το να πετάξει κανείς απευθείας από την Αθήνα µε την ασφάλεια της AEGEANAIRLINES για την
παραµυθένια Αγία Πετρούπολη, χωρίς να σπαταλήσει πολύτιµο χρόνο σε ενδιάµεσα αεροδρόµια. Η µεταµεσονύκτια άφιξη
µας στο ξενοδοχείο και ένας καλός ύπνος, θα µας επιτρέψουν να ξεκινήσουµε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επόµενη µέρα την
εξερεύνηση της πόλης. Μιας πόλης που ιδρύθηκε το 1703 από τον Μέγα Πέτρο σαν προπύργιο της Ρωσίας στην ∆ύση, υπήρξε
πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για 215 χρόνια και φιλοτεχνήθηκε µε κορυφαία µνηµεία και εκπληκτικά κτίρια έτσι ώστε να
αποτελεί ένα υπαίθριο αρχιτεκτονικό µουσείο που παρά το νεαρό της ηλικίας της, µόλις 300 ετών, είναι τόσο εντυπωσιακή που αφήνει
άφωνο τον επισκέπτη µε την εξαίρετη οµορφιά της.
2η µέρα: Αγία Πετρούπολη (ξενάγηση πόλης, Φρούριο Πέτρου & Παύλου).
Η Αγία Πετρούπολη είναι µία από τις πιο καλοδιατηρηµένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Στη σηµερινή µας ξενάγηση θα
αντικρίσουµε το Ναυαρχείο µε τον υπέροχο χρυσό τρούλο, τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν επί 40 χρόνια και
για την αποπεράτωσή του χρησιµοποιήθηκαν 40.000 εργάτες, την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο αίµα» που µοιάζει πολύ µε τον
Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την πλατεία των ∆εκεµβριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα των µπαλέτων του
Κίροφ, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Θα συνεχίσουµε την ξενάγηση της υπέροχης πόλης γνωρίζοντας µια από τις πιο
διάσηµες ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και Παύλου. Χτίστηκε από το Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις εκβολές
του Νέβα για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα. Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε µέχρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε»
πολλούς διάσηµους κρατούµενους, όπως το γιο του Μεγάλου Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστογιέφκσι, τον Τρότσκι, τον Γκόρκι
κ.ά. και φιλοξενεί τους τάφους των τσάρων της εποχής. Στο ελεύθερο απόγευµα προτείνουµε να περπατήσετε στην λεωφόρο Νιέφσκι.
Πρόκειται για ένα εµπορικό δρόµο 4,2 χιλιοµέτρων στον οποίο θα βρείτε καταστήµατα σχεδιαστών µόδας, γκαλερί και πολύ καλά
εστιατόρια. ∆είπνο.
3η µέρα: Αγία Πετρούπολη (µουσειο ανάκτορο Ερµιτάζ).
Η σηµερινή ξενάγησή µας στο εκπληκτικό χειµερινό ανάκτορο των τσάρων, το καταπληκτικό Ερµιτάζ, θα µας συναρπάσει. Το
σύµπλεγµα των πέντε ανακτόρων, στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτιριακό συγκρότηµα βαµµένο σε πράσινους παστέλ και λευκούς
τόνους. Το Ερµιτάζ είναι εξωπραγµατικά µεγάλο, στεγάζει περισσότερα από 3 εκατ. έργα τέχνης. Θα θαυµάσουµε την “Παναγία µε το
Βρέφος”, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, την “Επιστροφή του Ασώτου”, του Ρέµπραντ, αλλά και εκατοντάδες διάσηµα έργα των
κορυφαίων ζωγράφων της παγκόσµιας ιστορίας τέχνης. Η δε αίθουσες του µε τα Αιγυπτιακά εκθέµατα καθώς και ο τοµέας µε τα
Αρχαία Ελληνικά ευρήµατα συναγωνίζονται µε άνεση τα σπουδαιότερα µουσεία του είδους στο πλανήτη. Στο λεύθερο απόγευµα
προτείνουµε να παρακολουθήσετε µια παράσταση µπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200 χρόνια διάσηµοι
χορευτές όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο πρόσφατα ανακαινισµένο θέατρο
Μικχαϊλόφσκι που, αν και δεν είναι τόσο µεγάλο και τόσο πολυτελές, κερδίζει συνεχώς καινούργιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα
διεύθυνση. ∆είπνο.
4η µέρα: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο παλάτι Αικατερινής, Πέτερχοφ θερινά ανάκτορα).
Εκπληκτική η σηµερινή µας µέρα. Θα αφουγκραστούµε τη ζωή των τσάρων ξεκινώντας από το Τσερσκόε Σέλο, «το χωριό του
Τσάρου». Πρόκειται για ένα σύµπλεγµα εξοχικών παλατιών και πάρκων 24 χιλιόµετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης το οποίο
αποτέλεσε τη βάση της πόλης Πούσκιν (περιφέρεια Λένινγκραντ), στην οποία υπάγεται σήµερα. Βεβαίως περιλαµβάνεται στον
κατάλογο της UNESCO µε τα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Η ιστορία του Τσερσκόε Σέλο ξεκίνησε το 1710, όταν η
αυτοκράτειρα Αικατερίνη (σύζυγος του Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε την πόλη σε εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η
Αικατερίνη ανήγειρε τα πρώτα εξοχικά καταλύµατα, καθώς και το ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Μπλαγκοβέστσενσκαγια).
Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Βαρθολοµαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του µπαρόκ Παλατιού στη µνήµη της
µητέρας της, Αικατερίνης. Η κεχριµπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω της µοναδικής και σπάνιας
οµορφιάς της, είχε φτάσει να θεωρείται το όγδοο θαύµα του κόσµου. Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε στο αυτοκρατορικό παλάτι
Πέτερχοφ (Peterhof), ένα από τα πιο διάσηµα ανάκτορα του κόσµου. Το βασιλικό ανάκτορο οικοδοµήθηκε ως θερινή κατοικία, από
τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο, στο προάστιο Πέτερχοφ, 30 χλµ δυτικά της Αγίας Πετρούπολης. Επονοµάστηκε
«Ρωσικές Βερσαλλίες» και αποτελεί τµήµα του ευρωπαϊκού οράµατος του Μεγάλου Πέτρου. Θα περιηγηθούµε στους βασιλικούς
κήπους, µε τις πάνω από 100 µοναδικές πηγές και θα περπατήσουµε έως τον Κόλπο της Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράµιλλης
φυσικής οµορφιάς και µοναδικής τέχνης. Στο ίδιο το ανάκτορο θα θαυµάσουµε, µεταξύ άλλων, την περίτεχνη Σκάλα Τελετών του
Ραστρέλι, τη χρυσή αίθουσα χορού, τις θαυµάσιες τοιχογραφίες και το ξύλινο πάτωµα της αίθουσας του θρόνου. Επιστροφή στην
Αγία Πετρούπολη. ∆είπνο.
5η µέρα: Αγία Πετρούπολη (Μόσχα) – Βλαντιµίρ Χρυσός ∆ακτύλιος.
Πρωινή πτήση για την Μόσχα και απευθείας αναχώρηση οδικώς για το Βλαντιµίρ. Είναι µια από τις παλαιότερες πόλης της Ρωσίας
και ανήκει στο παγκοσµίως διάσηµο Χρυσό ∆ακτύλιο, το σύµπλεγµα δηλαδή των ιστορικών εκείνων πόλεων που αποτέλεσαν το
εφαλτήριο του Ρωσικού πολιτισµού. Το Βλαντίµιρ είναι ίσως το σπουδαιότερο όλων. ∆ιάσηµα αρχιτεκτονικά µνηµεία-ορόσηµα της
Ρωσικής ιστορίας τo κατέστησαν σαν έναν από τους µεγαλύτερους τουριστικούς προορισµούς της χώρας, που δεν θα µπορούσαµε
να παραλείψουµε. Στην σηµερινή µας ξενάγηση θα επισκεφθούµε την περίφηµη Χρυσή πύλη η οποία και αποτελεί το απόλυτο
σύµβολο της πόλης. Πριν από πολύ καιρό η πύλη ήταν είσοδος στην πόλη, αλλά σήµερα είναι το κέντρο του Βλαντιµίρ. Θα
συνεχίσουµε την επίσκεψή µας στους καθεδρικούς ναούς Ντιµιτριέφσκι, του Αγίου ∆ηµητρίου και Ουσπένσκι, της Κοίµησης της
Θεοτόκου οι οποίοι ανήκουν στη περιώνυµη λίστα Παγκόσµιας Πολιτισµικής Κληρονοµιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και
είχαν τη τύχη να σωθούν από τη καταστροφική λαίλαπα της εισβολής των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική, σηµείο αναφοράς της
Ρωσικής τεχνοτροπίας, εξωτερική τους αρχιτεκτονική συνδυάζεται ιδανικά µε τις θαυµάσιες τοιχογραφίες των µεγαλύτερων Ρώσων
εικονογράφων µέσα στους οποίος δεσπόζει, η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυία του µέγιστου Αντρέι Ρουµπλιώφ. Το Βλαντίµιρ, όπως θα

διαπιστώσετε, είναι ο ορισµός της πόλης «κόσµηµα». Το βράδυ µη παραλείψετε να απολαύσετε τα κορυφαία µνηµεία του µε τους
διάσηµους χρυσούς τρούλους, να «λάµπουν» στο καλοκαιρινό Ρωσικό ουρανό. ∆είπνο
6η µέρα: Βλαντιµίρ (Σεργκιεβ Ποσάντ) - Μόσχα.
Οδική αναχώρηση για την πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ, γνωστή και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλµ. βορειοανατολικά της Μόσχας,
όπου βρίσκεται το θρησκευτικό κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Ρώσων Πατριαρχών. Στην
ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το µοναστήρι του Αγίου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η µια από τις 4 Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε
το 1345 από τον Άγιο Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσεται εκεί. Το αρχιτεκτονικό συγκρότηµα περιλαµβάνει 50
κτίρια κατασκευασµένα από τεχνίτες της γύρω περιοχής και από το 1993 συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσµιας
Καλλιτεχνικής Κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μετά την επίσκεψη µας συνεχίζουµε για τη Μόσχα, που µε 12 εκ. κατοίκους είναι όχι µόνο
η πρωτεύουσα της Ρωσίας αλλά και η απόλυτη µητρόπολη της αχανούς χώρας. Η απογευµατινή µας πανοραµική ξενάγηση θα µας
αποκαλύψει τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Κτίρια ορόσηµα που ανήκουν στο διάσηµο σύµπλεγµα των Επτά Αδελφών, την επιτοµή
της Σταλινικής αρχιτεκτονικής, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το ξενοδοχείο Ουκράινα και το Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστηµίου
Λοµονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λεωφόροι, περίφηµα πάρκα και φυσικά εντυπωσιακά µνηµεία από όλες τις φάσεις της Ρωσικής
ιστορίας ολοκληρώνουν το «αφήγηµα» µίας πόλης που δικαιολογεί όσο ελάχιστες το τίτλο της παγκόσµιας Μητρόπολης. Σηµείο
ενδιαφέροντος επίσης αποτελεί και το µετρό της πόλης που θα γνωρίσουµε, όπου οι σταθµοί µοιάζουν περισσότερο µε υπόγεια
παλάτια, στολισµένα µε εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους πίνακες ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η µέρα
µας θα κλείσει µε µια βόλτα στη µποέµ οδό Αρµπάτ, µία από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, εδώ που ο επισκέπτης
µεταφέρεται στη Μόσχα του 18ου και 19ου αιώνα, των ροµαντικών ποιητών και της Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. ∆είπνο.
7η µέρα: Μόσχα (Κρεµλίνο, Κόκκινη Πλατεία, Μποροντίνο, µουσείο Κοσµοναυτών).
Σήµερα θα κατευθυνθούµε στη φηµισµένη Κόκκινη Πλατεία, σήµα κατατεθέν της πόλης αλλά και του κράτους. Ο Άγιος Βασίλειος µε
τους πολύχρωµους, σε σχήµα κρεµµυδιού τρούλους του, το πολυτελές κατάστηµα Gum, επιτοµή της «νέας» περιόδου µετά την
αλλαγή του καθεστώτος, το µαυσωλείο του Βλαδιµίρ Λένιν, σύµβολο της σοβιετικής εποχής και της Οκτωβριανής Επανάστασης θα
µας εντυπωσιάσουν. Ο κόσµος όµως των Τσάρων µας προκαλεί να τον αφουγκραστούµε. Εισερχόµενοι στο µοναδικό µεσαιωνικό
κάστρο του Κρεµλίνου θα αντικρύσουµε τον ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι βαπτίσεις, τον ναό της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους καθώς και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή των ηγετών µιας
άλλης εποχής. Θα περάσουµε από το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύσουµε την τεραστίων διαστάσεων καµπάνα και τα κανόνια
που δεσπόζουν στην µεγαλοπρεπή πλατεία. Αργότερα θα κατευθυνθούµε στο µουσείο των κοσµοναυτών. Το εντυπωσιακό κτίριο στο
οποίο στεγάζεται, χτίστηκε το 1964 µε σκοπό να εκθέσει τα επιτεύγµατα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστηµόπλοια
και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε
για πρώτη φορά στο διάστηµα. Τέλος η ξενάγησή µας ολοκληρώνεται µε το µουσείο-πανόραµα «Μάχη του Μποροντίνο». Η ιδέα του
πανοράµατος ανήκει στον καλλιτέχνη Φραντς Ρουµπό, ο οποίος ολοκλήρωσε την τιτάνια προσπάθειά του το 1912. Το συνολικό
µήκος του πίνακα, όπου εικονίζονται περίπου τρεις χιλιάδες χαρακτήρες, είναι 115µ. ενώ το ύψος 15µ. Αναπαρίσταται η αποφασιστική
µάχη του πολέµου της Ρωσίας µε τον Ναπολέοντα το Σεπτέµβριο του 1812.Το βράδυ ένας περίπατος στην αριστοκρατική λεωφόρο
Τβερσκάγια, µε τα κοµψά καφέ και τις υπέροχα διακοσµηµένες βιτρίνες των διάσηµων οίκων µόδας καθώς και το φωτισµένο
υπερθέαµα της Πλατείας της Επανάστασης και φυσικά της ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα κλείσουν µε το πιο ιδανικό τρόπο µια
ακόµη υπέροχη µέρα. ∆είπνο.
8η µέρα: Μόσχα – Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
Μετά το πρωινό µας και έχοντας περάσει µία εβδοµάδα σε ένα µοναδικό προορισµό, µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο από όπου θα
πάρουµε την απευθείας πτήση επιστροφής προς την Αθήνα.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•
•
•

Κυ 25/06/2017
Κυ 10/09/2017
Κυ 24/09/2017

∆ιαµονή: 4*, 4* sup. Ξενοδοχεία - Bonus Price. ∆ίκλινο: 1065€, Μονόκλινο: 1415€, Φόροι: 450€

•
•
•
•
•
•
•

Κυ 16/07/2017
Κυ 23/07/2017
Κυ 30/07/2017
Κυ 06/08/2017
Κυ 13/08/2017
Κυ 20/08/2017
Κυ 27/08/2017

∆ιαµονή: 4*, 4* sup. Ξενοδοχεία - Bonus Price. ∆ίκλινο: 995€, Μονόκλινο: 1295€, Φόροι: 450€

•

Κυ 08/10/2017

∆ιαµονή: 4*, 4* sup. Ξενοδοχεία - Bonus Price. ∆ίκλινο: 895€, Μονόκλινο: 1155€, Φόροι: 450€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη συγκεκριµένη αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας,
επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Πτήσεις µε Aegean Airlines
∆ιαµονή: 4* & 4* sup ξενοδοχεία
Γεύµατα: Πρωινό και δείπνο καθηµερινά στα ξενοδοχεία (ηµιδιατροφή, ποτά εξαιρούνται)
Μεταφορές
Τέλη εισόδων (π.χ. µουσεία)
Έξοδα βίζας για τις χώρες όπου απαιτείται: Βίζα και υποχρεωτική ασφάλεια από το προξενείο της Ρωσίας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φιλοδωρήµατα: Φιλοδωρήµατα σε οδηγούς/ξεναγούς
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα
Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Ελληνόφωνοι διπλωµατούχοι ξεναγοί/συνοδοί
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

Παρατηρήσεις
Πτήσεις Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Αθήνα-Αγ. Πετρούπολη
Αγ. Πετρούπολη-Μόσχα
Μόσχα-Αθήνα
Αθήνα-Θεσσαλονίκη

20.55–21.45
23.05–02.55
09.20–10.20 (Aeroflot)
13.20–16.40
19.20–20.15

Σηµείωση: Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται τίποτα.

Απαραίτητα
•
•

∆ιαβατήριο µε τουλάχιστον εξάµηνη ισχύ από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ταξιδιού.
ΒΙΖΑ Ρωσίας για την έκδοση της οποίας απαιτείται το διαβατήριο και 1 πρόσφατη, έγχρωµη φωτογραφία σε λευκό φόντο
διαστάσεων 3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατηρίου), τουλάχιστον 15 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Επιβάρυνση 65€ για
έκδοση από 14 έως 7 ηµέρες.

Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Πέτερχοφ, Χρυσός ∆ακτύλιος, 8 ηµέρες
- Φωτογραφίες

Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Πέτερχοφ, Χρυσός ∆ακτύλιος, 8 ηµέρες
- Χάρτης ταξιδιού

