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Λευκές Νύχτες - Καλοκαίρι, Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 8(7+1)ηµ

Κάθε εβδοµάδα µε απευθείας πτήσεις από & προς Ηράκλειο,
µοναδικά ∆ΩΡΑ βάση προγραµµάτων!
EARLY BOOKING ΤΙΜΗ για κρατήσεις 2µήνες πριν την αναχ.

900€

Απολαύστε την µοναδικότητα της εποχής του χρόνου µέσα από ένα ταξίδι στη
χώρα των Καλλών Τεχνών και της Ορθοδοξίας, του απίστευτου φυσικού πλούτου
και της ανεπανάληπτης φυσικής οµορφιάς, στη µεγαλύτερη χώρα του κόσµου που
εξαπλώνεται σε δύο ηπείρους και δηµιουργήθηκε πάνω στο σταυροδρόµι
διάφορων πολιτισµών και την αιώνια συνύπαρξη πολλών εθνικοτήτων...

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
Λευκές Νύχτες - Καλοκαίρι
Κάθε εβδοµάδα µε απευθείας πτήσεις από & προς ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Με τα καλύτερα των δύο πόλεων,
µοναδικά εκδροµικά προγράµµατα και δώρα!

Πρόγραµµα Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 8(7+1) ηµέρες
1η ηµέρα. Μόσχα.
Συνάντηση στο αεροδρόµιο του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και αναχώρηση για τη Μόσχα µε
απευθείας πτήση. Άφιξη τα ξηµερώµατα της επόµενης ηµέρας. Στη διάρκεια της
µεταφοράς προς το ξενοδοχείο θα πάρουµε τις πρώτες µας πληροφορίες για τη Μόσχα.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (δεν προσφέρεται δείπνο).
2η ηµέρα. Μόσχα. Ξενάγηση της πόλης (συνέχεια), Ναός του Σωτήρος Χριστού,
Γέφυρα του Πατριάρχη, Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε ένα από τα µουσεία: ή α)
του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου 1941-1945» ή β) στο µουσείο «Πανόραµα
του Μποροντινό του 1812», πεζόδροµος Στάρι Αρµπάτ, βραδινή βόλτα στο
ιστορικό κέντρο της πόλης.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουµε µε την ξενάγηση στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της
«Μόσχας µε τους Χρυσούς Τρούλους» για να δούµε, µεταξύ άλλων, τα κτίρια της Εθνικής
Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου, το Μανέζ και τη ∆ούµα, το δηµαρχείο της
Μόσχας και το άγαλµα του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι (ιδρυτή της πόλης) και τις
κεντρικές πλατείες: Πούσκινσκαγια µε το άγαλµα του Πούσκιν, των θεάτρων µε τα θέατρα
Μπολσόι και Μάλι, την Λουµπγιάνσκαγια µε το κτίριο της κρατικής ασφάλειας (πρώην KGB)
και την Σλαβιάνσκαγια µε το άγαλµα αφιερωµένο στους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο. Θα
δούµε επίσης την οδό Βαρβάρκα µε τις γραφικές εκκλησίες (από τις αρχαιότερες της
Μόσχας), τους «Λόφους των Σπουργιτιών» µε το πανεπιστήµιο Λοµονόσοβ και την
πανοραµική θέα της Μόσχας (όπου θα κάνουµε και στάση), το Ολυµπιακό στάδιο Λουζνική,
το µοναστήρι Νοβοντέβιτσι και πάρα πολλά άλλα. Θα επισκεφτούµε την Κόκκινη Πλατεία
(εδώ βρίσκονται ο παραµυθένιος ναός της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, γνωστός σαν ναός
του Αγίου Βασιλείου, η εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πασίγνωστο
πολυκατάστηµα ΓΚΟΥΜ, το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτίριο του Ιστορικού
Μουσείου). Στη συνέχεια θα έχουµε επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό ολόκληρης της Ρωσίας
- τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Εδώ µπορούµε να περπατήσουµε τη «Γέφυρα του
Πατριάρχη», από την οποία θα απολαύσουµε την φανταστική θέα του Κρεµλίνου (µια από
τις οµορφότερες της Μόσχας). Ακολουθεί µεταφορά κοντά στο Πάρκο της Νίκης, το οποίο
βρίσκεται στο Λόφο των Προσκυνητών και είναι αφιερωµένο στη νίκη του Σοβιετικού Λαού
στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο» 1941-1945. Εδώ θα έχουµε ξενάγηση σε ένα από τα

δύο µουσεία:
ή α) στο περίφηµο µουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου 1941-1945», το οποίο
είναι αφιερωµένο στον πόλεµο που έλαβε χώρα µεταξύ της ναζιστικής Γερµανίας µε τους
συµµάχους της και της Σοβιετικής Ένωσης στα πλαίσια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.
Μεταξύ όλων των εκθεµάτων ξεχωρίζουν και επικεντρώνουν την προσοχή των επισκεπτών
τα 6 διοράµατα µε τους τεράστιους πανοραµικούς πίνακες που απεικονίζουν τις 6
σπουδαιότερες και σκληρότερες µάχες του πολέµου και οι 3 αίθουσες που ονοµάζονται της
«∆όξας», των «Στρατηγών» και της «Μνήµης και Πένθους», µε την τελευταία να θεωρείται
από πολλούς η πιο συµβολική όλου του συγκροτήµατος,
ή β) στο παράρτηµα του Ιστορικού Μουσείου «Πανόραµα του Μποροντινό του 1812», το
οποίο είναι αφιερωµένο στον «Πατριωτικό Πόλεµο» που έλαβε µέρος ανάµεσα στη Γαλλία
του Ναπολέοντα και τη Ρωσία του Αλέξανδρου του Α΄. Κεντρικό έκθεµα το διόραµαπανόραµα µε τον πίνακα του Φραντς Ρουµπό 115µ µήκους και 15µ ύψους, µε την
αναπαράσταση της µάχης του ρωσικού στρατού υπό την αρχηγία του στρατηγού Μιχαήλ
Κουτούζοβ ενάντια στο γαλλικό στρατό υπό την αρχηγία του Ναπολέοντα Α΄ Βοναπάρτη.
Η µάχη που έγινε κοντά στην Ρωσική πόλη Μποροντινό, µόλις 125 χλµ από τη Μόσχα,
θεωρείται η µεγαλύτερη και καθοριστική του πολέµου του 1812. Σύµφωνα µε τις
αναµνήσεις του Γάλλου στρατηγού Πελέ, ο Ναπολέων επαναλάµβανε συνέχεια τη φράση:
"Η Μάχη του Μποροντινό ήταν η πιο όµορφη και η πιο τροµερή, οι Γάλλοι έχουν
αποδειχθεί άξιοι της νίκης, ενώ οι Ρώσοι άξιζαν να είναι ανίκητοι…". Στη συνέχεια θα
µεταβούµε στον πεζόδροµο Στάρι Αρµπάτ - έναν από τους παλαιότερους δρόµους της
Μόσχας, ο οποίος εµφανίστηκε στο χάρτη της πόλης τον 15ο αιώνα, όπου θα έχουµε και
λίγο ελεύθερο χρόνο (περίπου 40 λεπτά) για να τον διαθέσουµε σύµφωνα µε τις επιθυµίες
µας… Κατά καιρούς στην Αρµπάτ έχουν ζήσει ή την έχουν επισκεφτεί γνωστά ονόµατα
όπως: Πούσκιν, Ραχµάνινοβ, Σκριάµπιν, Γκόγκολ, Τολστόι, Σαλτικόβ-Σεντρίν, Τσέχοβ,
Μπλοκ. Εδώ βρίσκονται το άγαλµα του Μπουλάτ Οκουντζάβα - γνωστού ποιητή και
συνθέτη της Σοβιετικής εποχής και το ροµαντικό άγαλµα του Αλέξανδρου Πούσκιν µε την
αγαπηµένη του - την πανέµορφη Νατάλια Γκοντσαρόβα. Συνάντηση την προκαθορισµένη
ώρα µε τον/την συνοδό. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το βράδυ θα έχουµε τη δυνατότητα να
περπατήσουµε στην πανέµορφη Κόκκινη Πλατεία, την πλατεία Μανέζναγια, την οδό Οχότνι
Ριάντ και τη λεωφόρο Τβερσκάγια. Θα απολαύσουµε το φωταγωγηµένο ιστορικό κέντρο
της πόλης που µε τον ειδικό, "καλλιτεχνικό" φωτισµό αλλάζει όψη κάθε βράδυ µετά τη
δύση του ηλίου, συνοδευόµενοι πάντα από ελληνόφωνο εκπρόσωπο του πρακτορείου µας.
Συνάντηση την προκαθορισµένη ώρα µε τον/την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ηµέρα. Μόσχα. Κρεµλίνο, Πλατεία των Ναών του Κρεµλίνου, «Παλάτι του
Πατριάρχη»* του Κρεµλίνου, ξενάγηση στο µουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» «Armoury» (Oruzheynaya Palata) - τµήµα θησαυροφυλακίου.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζοντας τη γνωριµία µας µε την Αρχοντική Μόσχα θα
µεταβούµε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια (εδώ βρίσκεται το άγαλµα του Στρατηγού
Ζούκοβ), θα περάσουµε από τον Κήπο του Αλέξανδρου (εδώ βρίσκεται το µνηµείο του
Άγνωστου Στρατιώτη µε την «Αιώνια Φλόγα») για να εισέλθουµε στο χώρο του Κρεµλίνου.
Στη διάρκεια της ξενάγησης θα δούµε το «Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καµπάνα», το
πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα κτίρια των υπηρεσιών του Προέδρου της
Ρωσίας, το Προεδρικό µέγαρο, το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία των Ναών του
Κρεµλίνου µε τις γραφικές εκκλησίες και τους ναούς-µουσεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισµού, της Κατάθεσης της Τιµίας Εσθήτος της
Παναγίας (µε επίσκεψη σε κάποιον από αυτούς) και θα επισκεφτούµε το «Παλάτι Του
Πατριάρχη»* (υπήρξε χώρος κατοικίας των πρώτων Πατριαρχών της Ρωσικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας). Ακολουθεί η ξενάγηση σε ένα από τα πλουσιότερα µουσεία της χώρας, το
µουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» του Κρεµλίνου - τµήµα θησαυροφυλακίου, στο οποίο,
µεταξύ άλλων πολύτιµων εκθεµάτων, µπορεί να δει κανείς γνήσια «Αυγά Φαµπερζέ»,

πολύτιµα δώρα προς τους Τσάρους, αυτοκρατορικές άµαξες, Στέµµατα-Κορώνες των
Ρώσων Τσάρων και Αυτοκρατόρων, ενδυµασίες τους, προσωπικά αντικείµενα και δώρα των
Τσάρων, Αυτοκρατόρων, Πατριαρχών κλπ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος
επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
4η ηµέρα. Μόσχα. ∆ώρο η ξενάγηση στο «Μουσείο ΚοσµοναυτικήςΑστροναυτικής», Μοσχοβίτικο Μετρό.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφήνοντας τις υπέργειες οµορφιές της πόλης θα
χρησιµοποιήσουµε το περίφηµο και ίσως το οµορφότερο µετρό του κόσµου για να
φτάσουµε κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., όπου θα έχουµε δώρο την ξενάγηση στο περίφηµο
«Μουσείο Αστροναυτικής-Κοσµοναυτικής». Η ιστορία του µουσείου, ως ενός από τα
µεγαλύτερα επιστηµονικά µουσεία στον κόσµο, ξεκίνησε το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα,
όταν το 1964 εµφανίστηκε στον χάρτη της πόλης το µνηµείο-οβελίσκος αφιερωµένος
στους «Κατακτητές του ∆ιαστήµατος». Η έκθεση του µουσείου στη σηµερινή του µορφή
άνοιξε για το κοινό στις 10 Απριλίου 1981 και ήταν αφιερωµένη στην 20η επέτειο της
πρώτης επανδρωµένης πτήσης στο διάστηµα - στην πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν. Η
σηµερινή έκθεση του µουσείου αποτελείται από οκτώ αίθουσες, κινηµατογράφο και
συνεδριακό χώρο, ενώ η συλλογή του µουσείου περιλαµβάνει περισσότερα από 93 000
αντικείµενα, τα οποία εξιστορούν τα σηµαντικότερα γεγονότα της εξερεύνησης του
διαστήµατος, όπως η εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης, η πρώτη
έξοδος του ανθρώπου στο «ανοιχτό διάστηµα», το πρόγραµµα εξερεύνησης της σελήνης
και τη µελέτη των πλανητών του Ηλιακού συστήµατος. Εδώ µεταξύ άλλων θα έχουµε την
ευκαιρία να δούµε τα προσωπικά αντικείµενα των κοσµοναυτών, δορυφόρους σε
πραγµατικό µέγεθος, «επιστρεφόµενες κάψουλες» διαστηµόπλοιων, δείγµατα πυραύλων
και διαστηµικής τεχνολογίας, συλλογές πινάκων και γραφικών, καθώς και οµοίωµα του
διαστηµικού σταθµού «Μιρ», του «∆ιεθνή ∆ιαστηµικού Σταθµού» και πάρα πολλά άλλα.
Μετά τη ξενάγηση στο µουσείο, θα επισκεφτούµε µερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες
ιστορικούς σταθµούς του διάσηµου Μοσχοβίτικου µετρό – αληθινά έργα τέχνης. Κάποιοι
σταθµοί µε τις τοιχογραφίες, τα αγάλµατα, τα βιτρό, τα µωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους
µοιάζουν µε υπόγεια µουσεία και εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες. Ο συνολικός
αριθµός των σταθµών πλέον ξεπερνά τους 200, ενώ πάνω από 9 εκατοµµύρια επιβάτες την
ηµέρα χρησιµοποιούν το µετρό. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας µε το µετρό θα
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
5η ηµέρα. Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. Πρώτη γνωριµία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό
κέντρο της πόλης.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετούµε την πανέµορφη Μόσχα και
φτάνουµε σε έναν από τους σιδηροδροµικούς σταθµούς ή σε ένα από τα αεροδρόµια της
πόλης για την µετάβαση µας στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µε το
ηµερήσιο εξπρές τραίνο θα απολαύσουµε µια πανέµορφη διαδροµή µε «γνήσια» απέραντα
τοπία της Βορειοδυτικής ρωσικής επαρχίας µε τα παραδοσιακά χωριά της όπως το
Βόλοτσεκ, το Τορζόκ και το Μπολογκόε. Στη διάρκεια της διαδροµής προς το ξενοδοχείο
θα κάνουµε την πρώτη γνωριµία µας µε την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν
από τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του µια έξοδο προ τη Θάλασσα του
Βορρά, και θα πάρουµε τις πρώτες µας πληροφορίες για την ιστορία της. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα έχουµε τη δυνατότητα να
περπατήσουµε στη Λεωφόρο Νέβσκι, την Πλατεία Καλών Τεχνών, στις προκυµαίες των
καναλιών και των ποταµών. Θα απολαύσουµε τα φωταγωγηµένα ιστορικά κτίρια της
πόλης, τα παλάτια, τους ναούς και τα µνηµεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχής των
Τσάρων, πάντα συνοδευόµενοι από εκπρόσωπο του πρακτορείου. Συνάντηση την
προκαθορισµένη ώρα µε τον/την συνοδό και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ηµέρα. Αγία Πετρούπολη. Ξενάγηση της πόλης, Φρούριο και Ναός των
Απόστολων Πέτρου και Παύλου, Ναός-Μουσείο του «Σωτήρα στο Χυµένο Αίµα» της Αναστάσεως του Χριστού, Μουσείο Ερµιτάζ, δώρο Κρατικό Μουσείο της
Πολιτικής Ιστορίας της Ρωσίας.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Τη γνωριµία µας µε την πόλη του Αγίου Πέτρου θα τη
συνεχίσουµε µε την ξενάγηση µας στα σηµαντικότερα αξιοθέατά της. Μεταξύ άλλων θα
δούµε το Ναυαρχείο, το νησί Βασίλιεβσκι µε το «Βέλος» του µπροστά από τον ποταµό
Νέβα στο πιο πλατύ σηµείο του (εντός των ορίων της πόλης), την πανέµορφη θέα του
συµπλέγµατος των κτιρίων του µουσείου Ερµιτάζ µε το Χειµερινό Ανάκτορο, θα δούµε την
πανεπιστηµιούπολη, τη λεωφόρο Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των πλουσίων και
των αριστοκρατών της Τσαρικής Ρωσίας όπως το Μαρµάρινο παλάτι, τα παλάτια των
Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεµέτιεβ, όπως επίσης τη λεωφόρο Μοσκόβσκι,
την πλατεία της Νίκης µε τον οβελίσκο αφιερωµένο στην πολιορκία του Λένινγκραντ, τους
ναούς της Παναγίας Καζάνσκαγια, του Αγίου Ισαακίου και της Αναστάσεως, τα θέατρα
Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ), Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, τις πλατείες του Ανακτόρου,
του Αγίου Ισαακίου, των Καλών Τεχνών και της Συγκλήτου, το Πεδίο Άρεως, τον
Καλοκαιρινό Κήπο και πάρα πολλά άλλα. Θα ξεναγηθούµε στο Ερµιτάζ - τρίτο σε µέγεθος
µουσείο στον κόσµο και πρώτο σε συλλογές, οι οποίες αριθµούν περισσότερα από τρία
εκατοµµύρια εκθέµατα που χρονολογούνται αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις
ηµέρες µας. Το µουσείο ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη, αρχικά στεγάζονταν στις
αίθουσες του Χειµερινού Ανακτόρου και σήµερα αποτελείται από το ίδιο το ανάκτορο, το
Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερµιτάζ και το οµώνυµο θέατρο. Ανάµεσα από τις πανέµορφες
αίθουσες των ανακτόρων µε τη µοναδική και ξεχωριστή διακόσµηση, µπορεί να δει κανείς
και το πασίγνωστο ρολόι «παγώνι», φανταστικά ψηφιδωτά και γνωστά έργα των
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Ραφαήλ, Μονέ, Ματίς, Ρέµπραντ, Ελ Γκρέκο και άλλων
καλλιτεχνών. Ακολουθεί η επίσκεψή µας στο Φρούριο των Πέτρου και Παύλου - πρώτο
κτίσµα της πόλης και στο Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον οποίο βρίσκονται
οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής δυναστείας της Ρωσίας - των Ροµάνοβ. Συνεχίζουµε µε την
επίσκεψη στο µοναδικό σε οµορφιά Ναό του «Σωτήρα στο Χυµένο Αίµα» - της Αναστάσεως
του Χριστού (1883-1907). Θεµελιώθηκε κατ’ εντολή του Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ΄ στο
σηµείο όπου είχε τραυµατιστεί θανάσιµα ο πατέρας του, Αλέξανδρος ‘Β΄. Ο ναός χτίστηκε
ως ένα µνηµείο αφιερωµένο στον Τσάρο-Μάρτυρα µε κεφάλαια (χρηµατικά) που είχαν
συγκεντρωθεί απ’ όλη τη Ρωσία. Η αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει από την υπόλοιπη της
Αγίας Πετρούπολης, καθώς ο Ναός είναι κτισµένος σε «Ρωσικό Στυλ». Εξωτερικά ο ναός
θυµίζει το Ναό του Αγίου Βασιλείου (της Αγίας Σκέπης της Παναγίας) της Μόσχας, ενώ το
εσωτερικό του αποτελεί πραγµατικό µουσείο ψηφιδωτών που καλύπτει µια έκταση επτά
χιλιάδων εξήντα πέντε τετραγωνικών µέτρων. Το µωσαϊκό δηµιουργήθηκε στο εργαστήριο
του Β.Α. Φρολόβ βάση σχεδίων άλλων 30 γνωστών Ρώσων καλλιτεχνών και είναι ένα από
τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη. Κάνοντας αναφορά στην 100η επέτειο των µεγάλων
επαναστάσεων της χώρας (Φεβρουαριανή, Οκτωβριανή) θα έχουµε δώρο την επίσκεψη στο
Κρατικό Μουσείο της Πολιτικής Ιστορίας της Ρωσίας. Η εξέγερση του Φεβρουαρίου και το
ένοπλο πραξικόπηµα του Οκτωβρίου στο Πετρογκράντ του 1917 αποτέλεσαν κρίσιµα
γεγονότα όσο για τη ρωσική τόσο και για την παγκόσµια ιστορία του 20ου αιώνα, ενώ το
ενδιαφέρον σε αυτά φέτος έχει αυξηθεί κατακόρυφα (λόγω της επετείου). Το Κρατικό
Μουσείο της Επανάστασης (έτσι λεγόταν αρχικά το Μουσείο της Πολιτικής Ιστορίας της
Ρωσίας) ιδρύθηκε το 1919 και όλα τα χρόνια της ύπαρξής του εκεί έχουν συλλεχθεί
δεκάδες χιλιάδες µοναδικά θεµατικά αντικείµενα, πολλά από τα οποία ήρθαν στο µουσείο
απευθείας από τους συµµετέχοντες στα γεγονότα του 1917. Το θέµα της επανάστασης
είναι ένα από τα βασικότερα του Μουσείου, ενώ στη διάρκεια της ξενάγησης θα µάθουµε
πως το 1917 µέσα σε λίγους µήνες από την απολυταρχία η χώρα πέρασε στη δικτατορία
των µπολσεβίκων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος επιστροφή στο ξενοδοχείο και

ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
7η ηµέρα. Αγία Πετρούπολη. Πετροντβορέτς (Πέτερχοφ) - Κάτω Πάρκο και
Μεγάλο Παλάτι, νησί Κότλιν - Κρονστάνδη, Θαλάσσιος Καθεδρικός Ναός του
Αγίου Νικολάου.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφιερώνοντας την ηµέρα µας σε επισκέψεις στα περίχωρα της
Αγίας Πετρούπολη και τους χώρους των θερινών κατοικιών της τσαρικής οικογένειας θα
αναχωρήσουµε για το Πετροντβορέτς ή αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής
αρχιτεκτονικής, µια πόλη από παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια, όπου θα επισκεφτούµε το
Κάτω Πάρκο. Η πόλη χτίστηκε από τον Μέγα Πέτρο σε ανάµνηση της νίκης της Ρωσίας επί
της Σουηδίας στον Βόρειο Πόλεµο και συναγωνιζόταν σε οµορφιά και πολυτέλεια µε τις
Βερσαλλίες. Υπήρξε θερινή κατοικία των Ρώσων αυτοκρατόρων. Θα επισκεφτούµε το
Μεγάλο Παλάτι µε το εξαίσιο εσωτερικό του, όπου έχουν διαφυλαχθεί τα περισσότερα
αυθεντικά εκθέµατα απ’ όσα υπάρχουν στις θερινές κατοικίες στα περίχωρα της Αγίας
Πετρούπολης. Από το Μεγάλο Παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στο Κάτω Πάρκο αληθινό έργο τέχνης, ο ίδιος φιλοξενεί 173 ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από
το άλλο. Εµείς θα περπατήσουµε το µεγαλύτερο µέρος του πάρκου για να φτάσουµε στην
ακτή του κόλπου της Φιλανδίας της Βαλτικής θάλασσας, όπου βρίσκονται το «Μον Πλεζίρ»
- αγαπηµένο παλατάκι του Μέγα Πέτρου και το παλάτι των λουτρών, κτισµένο αρχικά από
τον Φραντσέσκο Μπαρτολοµέο Ραστρέλι. Συνεχίζουµε µε την επίσκεψή µας στο νησί
Κότλιν, όπου θα επισκεφτούµε την Κρονστάνδη – µια πόλη µε εξαιρετική ιστορική και
πολιτιστική κληρονοµιά, που κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων έχει
διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της Ρωσίας. Μοναδική και η αξία της
Κρονστάνδης, που ως ναυτικό φυλάκιο χτίστηκε για να προστατεύσει τη νέα πρωτεύουσα –
την Αγία Πετρούπολη. Η ιστορία της πόλης είναι στενά συνδεδεµένη µε τον Μέγα Πέτρο,
τη δηµιουργία και την ενίσχυση του Πολεµικού Ναυτικού της Ρωσίας, τις µεγάλες
εφευρέσεις και ανακαλύψεις των Ρώσων επιστηµόνων και τα ηρωικά γεγονότα του
Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου 1941-1945. Εδώ θα επισκεφτούµε το Ναυτικό Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Νικολάου – τελευταίο και µεγαλύτερο από τους Καθεδρικούς Ναυτικούς
Ναούς της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ο ναός είναι χτισµένος σε «νεο-βυζαντινό» ρυθµό, ο
οποίος είχε επηρεαστεί από την αρχιτεκτονική του 6ου – 8ου αιώνα, όπου καλλιτεχνικό και
ιδεολογικό πρότυπο για την κατασκευή των ναών σε αυτό τον ρυθµό αποτέλεσε ο Ναός
της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος
επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
8η ηµέρα. Αγία Πετρούπολη.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετούµε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της
χώρας και κατευθυνόµαστε προς το αεροδρόµιο, όπου θα πάρουµε την απευθείας πτήση
της επιστροφής για ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

* Αγαπητοί ταξιδιώτες, σας ενηµερώνουµε ότι το «Παλάτι του Πατριάρχη» του Κρεµλίνου
ενδέχεται να παραµείνει κλειστό για το κοινό, λόγω διεξαγωγής προσωρινών εκθέσεων
στους χώρους του.

Τιµές-Αναχ/σεις από Ηράκλειο
Τελευταία ενηµέρωση τιµοκαταλόγου - 27/03/2017.
Οι τιµές Early booking ισχύουν βάση τιµοκαταλόγου.

Περίοδος
Πόλη αναχώρησης
∆ιάρκεια
∆ιαδροµή
Ξενοδοχεία 4* στη Μόσχα

Ξενοδοχεία 4* στην Αγία Πετρούπολη

Ηµεροµηνίες αναχωρήσεων

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
(από 01/06)
Ηράκλειο
8(7+1) ηµέρες
Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
NOVOTEL MOSCOW CENTRE
ή SLAVYANSKAYA RADISSON
(ή παρόµοια)
VEDENSKY
ή PARK INN by RADISSON PRIBALTIYSKAYA
(ή παρόµοια)
06/07, 13/07, 20/07, 27/07,
01/06, 08/06, 18/06, 22/06

03/08, 10/07, 17/07, 24/08,
31/08

Τιµή για άτοµο σε δίκλινο
early booking №1
(ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή
έως 2 µήνες πριν την αναχώρηση)
Φόροι (αεροδροµίων & τοπικοί), επίναυλοι,
Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων
σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων,
ΦΠΑ
Τελική τιµή
µε όλες τις χρεώσεις για άτοµο σε δίκλινο
early booking №1
(ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή
έως 2 µήνες πριν την αναχώρηση)
Επιβάρυνση για διαµονή σε µονόκλινο
Έκπτωση για παιδί (2-12 ετών/έξτρα
κλίνη)
σε δίκλινο µαζί µε 2 ενήλικες
Τελική τιµή
µε όλες τις χρεώσεις για άτοµο σε δίκλινο
EARLY BOOKING №2
(ισχύει για κρατήσεις µε προκαταβολή
από 2 έως 1 µήνα πριν την αναχώρηση)
Τελική τιµή
µε όλες τις χρεώσεις για άτοµο σε δίκλινο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ∆Ο ΟΛΩΝ ΤΩΝ
EARLY BOOKING

900 €

850 €

410 €

410 €

1310 €

1260 €

+ 300 €

+ 285 €

- 290 €

- 290 €

1360 €

1310 €

1430 €

1380 €

! Η κράτηση κατοχυρώνεται µόνον µε προκαταβολή (το 30% του συνολικού κόστους του πακέτου κατ’ άτοµο).

! Σε περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής από τον πελάτη µετά από κράτηση µε τιµές early booking, η
προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Στην τελική τιµή περιλαµβάνονται:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράµµατος). Τα ξενοδοχεία δεν
διαθέτουν τρίκλινα δωµάτια, είναι δίκλινα δωµάτια µε προσθήκη πτυσσόµενης κλίνης (ράντσο).
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης για απευθείας πτήσεις βάση προγράµµατος ΗΡΑΚΛΕΙΟΜΟΣΧΑ και ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
Εισιτήρια ηµερήσιου εξπρές τραίνου ή αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης βάση προγράµµατος (το
µέσο µετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα) για µετάβαση
ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.
Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων.
Φόροι τοπικοί.
Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου
(ιατροφαρµακευτική κάλυψη για άτοµα έως 75 ετών).
Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια
(καλύπτει άτοµα έως 75 ετών).
Μεταφορές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη βάση προγράµµατος.
Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελµατίες ξεναγούς, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Τέλη εισόδων σε µουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράµµατος.
Ελληνόφωνος συνοδός από Ελλάδα για αναχωρήσεις µε γκρουπ άνω των 20 ατόµων. Για µικρότερα
γκρουπ ελληνόφωνοι συνοδοί σε Μόσχα & Αγία Πετρούπολη (ελληνόφωνοι εκπρόσωποι των
πρακτορείων Ελλάδας και Ρωσίας θα είναι παρόντες και σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των γκρουπ
στα αεροδρόµια και τους σ/δ σταθµούς).
Φ.Π.Α.
∆ώρα βάση προγραµµάτων!

∆εν περιλαµβάνονται:
•

Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.

Σηµειώσεις:
•

•
•
•
•
•
•

Το πρόγραµµα µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε διαφορετική σειρά ή µερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί
αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων – περιηγήσεων εξαρτάται
άµεσα από την κίνηση στους δρόµους, την περίοδο πραγµατοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες
του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. αριθµός ατόµων, ηλικίες). Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά
Μουσεία (ιδιαίτερα τα µουσεία του Κρεµλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο
για τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επίσηµων αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη ενηµέρωση προς τα
πρακτορεία γίνεται µόλις 1 ηµέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση της
επίσκεψης του γκρουπ στο µουσείο, µε επίσκεψη σε κάποιο άλλο.
Το τελικό πρόγραµµα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδοµάδα πριν από την ηµεροµηνία της αναχώρησης.
Οι τιµές ισχύουν για ελάχιστη συµµετοχή 10 ατόµων.
Οι τιµές ενδέχεται να αναπροσαρµοστούν βάση ισοτιµιών Ρουβλίου/Ευρώ.
Για γκρουπ από 12 άτοµα και κάτω για τις µεταφορές/µετακινήσεις χρησιµοποιούνται mini bus.
Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών.
Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής στα προγράµµατα και σε µια µόνο πόλη (µόνο Μόσχα ή µόνο Αγία
Πετρούπολη). Απευθυνθείτε στο πρακτορείο για περισσότερες πληροφορίες.

Προγραµµατισµένες πτήσεις από/προς ΗΡΑΚΛΕΙΟ µε Ellinair:
Ηράκλειο-Μόσχα 23:35-03:25/+1 (ανάλογα µε την περίοδο του ταξιδιού οι ώρες ενδέχεται να τροποποιηθούν),
Αγία Πετρούπολη-Ηράκλειο 14:15-18:40 (ανάλογα µε την περίοδο του ταξιδιού οι ώρες ενδέχεται να
τροποποιηθούν).
Ενημέρωση για την έκδοση βίζας Ρωσίας ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ διαβατηρίων(για
διαβατήρια άλλων χωρών µπορείτε να πληροφορηθείτε από τα γραφεία µας):
Για την έκδοση (απλής) βίζας απαιτούνται 6 εργάσιµες ηµέρες παραµονής του διαβατηρίου στο προξενείο (για
έκδοση στην Αθήνα) και χρειάζονται: το διαβατήριο (πρέπει να είναι σε ισχύ για 6 μήνες ακόμη μετά από την
ημερομηνία εξόδου του ταξιδιώτη από τη Ρωσία και υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο), 1
πρόσφατη (τελευταίου εξαμήνου) φωτογραφία(3,5 cm Χ 4,5 cm, έγχρωμη-ματ, σε λευκό φόντο, ενώ το
πρόσωπο πρέπει να καλύπτει το 80% της φωτογραφίας).
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο μας 14 ημέρες (το αργότερο) πριν από την
ημερομηνία της αναχώρησης. Στην τιμή του εκάστοτε πακέτου είναι συνυπολογισμένη τιμή απλής βίζας.
Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και επείγουσας βίζας (σε 3 εργάσιμες ημέρες) με επιβάρυνση 45 ευρώ.
Γενικές πληροφορίες ξενοδοχείων
Ξενοδοχεία στην Αγία
Πετρούπολη

Σχόλια

Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της
κεντρικής πλατείας «Βλαντίµιρσκαγια», 500 µέτρα από την λεωφόρο Νέβσκι
(5 λεπτά µε τα πόδια).
Βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο (4 χλµ από τη λεωφόρο Νέβσκι).
Απέχει 7-10 λεπτά (µε τα πόδια) από τον κοντινότερο σταθµό του µετρό από
Vedensky 4*
το οποίο σε 1 στάση στην ίδια γραµµή φτάνει κάποιος στη Λεωφόρο Νέβσκι
(5-7 λεπτά περίπου).
Και τα δύο ξενοδοχεία βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο (9-10 χλµ από
τη λεωφόρο Νέβσκι). Το Pulkovskaya απέχει 3-5 λεπτά (µε τα πόδια) από τον
Pulkovskaya &
κοντινότερο σταθµό του µετρό από το οποίο σε 7 στάσεις φτάνει στην ίδια
Pribaltiyskaya Park Inn by
γραµµή κάποιος στις κεντρικές πλατείες (10-12 λεπτά περίπου). Ενώ
Radisson 4*
το Pribaltiyskaya απέχει 10-15 λεπτά (µε τα πόδια) από τον
κοντινότερο σταθµό του µετρό από το οποίο σε 2 στάσεις στην ίδια γραµµή
φτάνει κάποιος στις κεντρικές πλατείες (5 λεπτά περίπου).
Βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο (5-6 χλµ από τη λεωφόρο Νέβσκι).
Moskovskie Vorota Holiday Inn Απέχει 3 λεπτά (µε τα πόδια) από τον κοντινότερο σταθµό του µετρό από το
4*
οποίο σε 2 στάσεις στην ίδια γραµµή φτάνει κάποιος στις κεντρικές πλατείες
(10-15 λεπτά περίπου).
Dostoevskiy 4*

Ξενοδοχεία στη Μόσχα
Novotel Moscow Centre 4*

Slavyanskaya Radisson 4*

Lesnaya Holiday Inn 4*

Σχόλια
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, 1,5 χλµ από την κεντρική πλατεία
Μαγιακόβσκαγια και την κεντρική λεωφόρο Τβερσκαγια, 3-3,5 χλµ από την
Κόκκινη Πλατεία, δίπλα σε σταθµούς του µετρό.
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της κεντρικής πλατείας της Ευρώπης,
δίπλα σε σταθµό µετρό (1,5χλµ από τον κεντρικό πεζόδροµο «Στάρι
Αρµπάτ»).
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο δίπλα από την κεντρική πλατεία Τβερσκόι
Ζαστάβι (2,5-3 χλµ από την Κόκκινη πλατεία και το Κρεµλίνο), δίπλα σε
σταθµούς του µετρό.

Alfa 4*,
Vega 4*

Βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο (6-7 χλµ από την Κόκκινη πλατεία και
το Κρεµλίνο ) δίπλα σε σταθµούς µετρό σε απόσταση 4-5 στάσεων από τις
άλλες κεντρικές πλατείες. ∆ίπλα από το ξενοδοχείο Alfa βρίσκεται το
περίφηµο Ξύλινο Κρεµλίνο της πόλης µε ένα ολόκληρο παραδοσιακό χωριό
µέσα του και το «Βερνισάζ» - η µεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της πόλης µε
σουβενίρ και αντίκες.

