Szilveszter Szentpéterváron 5*
Utazás:
repülővel, menetrend szerinti közvetlen
WizzAir járattal

Elhelyezés:
4 éjszaka, kétágyas fürdőszobás belvárosi
szállodai szobákban: Grand Hotel Emerald 5*

Ellátás:
reggeli

Részletes program
1. nap: Budapest - Szentpétervár - városnézés
Utazás Budapestről Szentpétervárra közvetlen menetrend szerinti járattal. Indulás 06:05-kor, érkezés Szentpétervárra 10:35-kor. Érkezés után rögtön
autóbuszos városnézésre invitáljuk Önöket, amelynek során kívülről megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a lélegzetelállító pompával
jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a Szt. Izsák Székesegyházat, a Véren Megváltó templomot, a történelemkönyvekből híres Téli Palotát, a Nyári
Kertet és a Felvonulás teret. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus téren, ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovasszobrát. Transzfer a
szállodába.

2. nap: Juszupov palota - Ermitázs – Vodka múzeum - Gálavacsora
Reggeli után fakultatívan felkeressük a Juszupov palotát, amely egykor egy nemesi palota volt és ahol Raszputyin életének utolsó óráit élte. A cári
családhoz közeli Raszputyin személyiségének szerepe, a cárra és az orosz történelemre való befolyása nagyon vitatott volt, ennek
következményeképpen ebben a palotában lelte nem mindennapi halálát, melynek története csak megerősítette a körülötte kialakult titokzatosságot. A
további részletekbe kiváló idegenvezetőnk avatja be Önöket.
Délután fakultatívan ellátogatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeuma, mely a
Néva partján található. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett ún. Remete-lakról kapta, ami franciául Hermitage. Az uralkodó itt tartotta az első
gyűjteményét. Azóta a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteményévé nőtte ki magát. Csak néhány nevet idézve a gazdag kínálatból:
Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt. Majd az idegenvezetővel egy sétát teszünk a Palota téren, melynek keretén belül
megtekintjük az Admiralitást, illetve a vezérkari épületet. A program végén látogatás a Vodka múzeumban, kóstolóval.
Ezt követően készülődünk a szilveszter megünneplésére. Este fakultatív szilveszteri gálavacsora a Grand Hotel Emeraldban.

3. nap: Szent Izsák Székesegyház - Véren Megváltó Temploma – Faberge múzeum
A reggeli követően folytatjuk az autóbuszos városnézésünket. A kirándulás során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is, ahonnan Szentpétervár
történelme indult, és megnézünk az orosz cári családok sírjait.
Ezután fakultatívan lehetőségünk lesz Szentpétervár legnagyobb és legismertebb székesegyházainak, a Szent Izsák Székesegyház és a Véren Megváltó
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Templomának részletes megismerésére. A Véren Megváltó II. Sándor emlékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekművét képezi. A Szent
Izsák Székesegyház pedig a város legnagyobb és legjelentősebb temploma.
Ezt követően fakultatívan egyénileg ellátogathatunk a Faberge múzeumba. A múzeum a gyönyörű Shuhalov Palotában került kialakításra, ahol az
orosz iparművészet remekei között több Fabergé tojás is látható. Fabergé mintegy ötven ékszertojást készített a cári család részére. A hagyomány III.
Sándor cárral kezdődött, ő ajándékozta hitvesének húsvétra az első drágakövekkel gazdagon díszített aranytojást.

4. nap: Puskin - Pavlovszk
Fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba (Carszkoje Szelo), amely 200 éven keresztül a cárok nyaralója volt, Katalin cárnő óta pedig a cárok
kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte minden építészeti stílus felfedezhető. Itt található az európai barokk építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a
Katalin-palota is. Világhírét az ún. Borostyánterem, a Zöld Ebédlő és a Trónterem alapozta meg. A líceum érintésével elsétálunk a klasszicista stílusú
Sándor-palotához is. Ezután a kirándulást Pavlovszkban folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt. A gyönyörű palotát Nagy
Katalin fia, Pál építtette, amelyben - többek között - említésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem.
Esti fakultatív programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est zenével, tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában. E nélkül nem teljes az
orosz kultúrával való ismerkedésünk. A színvonalas előadás magával ragadó! Kezdés az esti órákban.

5. nap: Szentpétervár - Budapest
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre. Utazás Budapestre közvetlen menetrend szerinti járattal, indulás 11:10-kor, érkezés 11:50-kor.

A programok sorrendje változhat.

UNESCO Világörökségi helyszínek
Szentpétervár történelmi központja és a kapcsolódó műemlék együttesek
Puskin
Pavlovszk

Fakultatív programok
A fakultatív programok végső árai 2020. október végén várhatók.

Ermitázs
Nyitvatartás: kedd-szombat 10:30 – 18:00,
vasárnap 10:30-17:00.
Szabadnap: hétfő.
A pénztárak egy órával a zárás előtt zárnak.
Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeuma, Szentpéterváron a Néva partján található. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett
ún. Remete-lakról kapta, ami franciául Hermitage. Itt tartotta első gyűjteményét az uralkodó. Az Ermitázs története megegyezik a Téli Palota
történetével.
A városban található mintegy 250 múzeum közül az Ermitázs maga mintegy 2-3 millió látogatót fogad évente Oroszországból és a világ minden
tájáról. A világ talán legjelentősebb múzeuma a londoni Tate-tel és a párizsi Louvre-ral együtt. A múzeum 1917 óta ad otthont a legnagyobb európai
festők műveinek. Az Ermitázs múzeum a Téli Palota épületét kapta meg, 1918-ban csupán egy részét, majd 1922-ben az egészet. A Téli Palota, azaz
az Ermitázs épületében régebben csak a cárok festmény-, szobor-, és gobelingyűjteményét állították ki. Nem volt látogatható. Az Ermitázs Múzeum
több mint 4 millió darabos gyűjteménnyel rendelkezik, ebből nagyon kevés látható az 535 termes Téli Palotában, a többség raktárakban pihen. A
múzeumban megtalálhatók az olasz reneszánsz, a holland barokk és francia mesterek alkotásai. Megnézhetjük a tróntermet, a cári hintót, ókori
szobrokat, a felvilágosodás korából az európai festészet gyöngyszemeit. Közel 8000 nyugat-európai festmény díszíti a múzeum falait. A múzeumban
jelenleg 365 helyiségben és falain közel 2,5 millió képzőművészeti alkotás található. Az Ermitázs ma együttműködik az IBM-el abban, hogy
létrehozzák az Ermitázs internetről elérhető digitális katalógusát.

Ár: kb. 10 700 Ft/fő
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Puskin (Carszkoje Szelo) és Pavlovszk
Puskin
Nyitvatartás: Katalin-palota 10 – 17 óráig. Minden kedd és a hónap utolsó hétfője pihenőnap. Sándor-palota 10 – 16:30-ig, pihenőnap kedd.
Katalin cárnő óta a cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte minden építészeti stílus megtalálható. A barokk pompát váltja a klasszicista
visszafogottság, a palota körül a kínai pavilonok ékesítik a francia parkot s a tavak láncolatát. A palota roskadozik az aranydíszítéstől. A
legfigyelemreméltóbb az 1000 m2-es trónterem és a nemrégiben helyreállított, világhírű Borostyánterem. A káprázaton keresztül 1,5 óráig
sétálhatunk, beleképzelve magunkat a parókák és suhogó estélyik világába.
A Katalin Palota tőszomszédságában helyezkedik el a Sándor-palota, s mégis mintha más világba csöppennénk. I. Sándor – észak hercegének –
palotája már a hamisítatlan klasszicizmust idézi.
A paloták mellett található a Líceum – a nemes ifjak iskolája –, ahol Puskin is tanult. Az épülettől nem messze található az író nyaralója.

Pavlovszk
Nyitvatartás: 11:00 – 17:00. Szabadnap: péntek és minden hónap első hétfője. Tel.: 470-21-56.
Puskinnal szinte határos, nagy, sűrű erdőség, amelyet a gyorsvizű Szlavjanka szel át. Az udvar egyik kedvelt vadászterülete volt. Ma itt található
Pavlovszk, melynek épített parkja a maga 600 hektárjával Európa kertművészetében a legjelentősebbek közé tartozik. Nagy Katalin fia, Pál építtette
a gyönyörű palotát, amelyben – többek között – említésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem. A téli időszakban érkező vendégek síelve, illetve
eredeti orosz trojkán szelhetik keresztül a hatalmas parkot.
Puskin és Pavlovszk virtuális túra
Ár: kb. 23 500 Ft/fő

Orosz folklór est
A program egy színházi előadás, amely "Panina grófnő házában" kerül megrendezésre. Az előadóművészek profi néptáncosok, énekesek és zenészek.
A program két részből áll, melynek során a legismertebb és leglátványosább orosz népi dallamok és táncok láthatók és hallhatók, szólóban és
csoportosan. A szünetben egy pohár pezsgővel köszöntik a vendégeket. Az egész program várokozásoktól eltérően, nem a szokásos "limonádéfolklór", hanem igazi, színvonalas népművészet. Minden résztvevő felejthetetlen élménnyel gazdagodik.
Az előadásról további információk, képek az alábbi linken érhetők el:
https://bagatitsa.ru/show

Ár: kb. 21 500 Ft/fő

Juszupov Palota
A Moika folyó partján áll a hosszú sárga épület, mely egykor a gazdag és köztiszteletben álló Juszupov család rezidenciája volt, és az orosz
történelem egyik legdrámaibb epizódjának helyszínéül szolgált: itt ölték meg Grigorij Raszputyint. 1916-ban a város nemeseinek egy csoportja,
köztük a Nagyherceg, összeesküdött az egyetlen olyan ember meggyilkolására, aki veszélyeztette a már amúgy is háború sújtotta Orosz Birodalmat.
Grigorij Rasputyin, paraszti származású önjelölt szent ember, egyre jobban elnyerte a cári család bizalmát állítólagos természetfeletti hatalmának
köszönhetően. A cár feletti befolyása már olyan szintet ért el, ahol konkrétan befolyásolta az uralkodó döntéseit és manipulálta a hatalom működését.
Ennek következményeként 1916. december 16. éjjel meggyilkolták a Juszupov Palotában. Halálát még életénél is sokkal több rejtély övezi.

Ár: kb. 16 500 Ft/fő

Véren Megváltó és a Szent Izsák Székesegyház
A lenyűgöző szépségű Véren Megváltó templom, amelyet más néven Krisztus feltámadása templomnak is hívnak, a Jekatyerinszkij-csatorna
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közelében található. A templomot azon a helyen emelték, ahol 1881-ben II. Sándor cár ellen orosz anarchisták végzetes merényletet követtek el.
A cárról az épületben egy kiállítás is megemlékezik. A templombelső gyönyörű mozaikjainál érdemes hosszabban elidőzni.
A „Péteri barokk” stílus legjellemzőbb épülete a Szent Izsák székesegyház, amely Oroszország leghatalmasabb temploma. A robosztus épület első
ránézésre kissé ridegnek és parancsolónak tűnik, viszont odabent lélegzetelállító pompa fogadja az utazót. Még felsorolni is képtelenség mennyi
csodát zsúfoltak ide: 400 kg arany, 1000 tonna bronz, irdatlan mennyiségű lazurit, malachit, 43 különböző ásvány, hogy csak „leg”-eket említsük. A
katedrális egyébként a Romanov dinasztia panteonja: 32 cár síremlékét őrzi. A szovjet időszakban, 1928-ban államosították és múzeummá
alakították.

Ár: kb. 14 000 Ft/fő

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Jelentkezés: legkésőbb 1 hónappal az indulás előtt.
Múzeumok a belépőjegy ár változtatást jogát fenntartják.

További információ
Előleg
Wizz Air-rel közlekedő csoportos programjaink esetében előlegként fizetendő:
a repülőjegy díja, a részvételi díj 10%-a és az útlemondási (storno) biztosítás.
Útlemondási biztosítás
Útlemondási (storno) biztosítást minden szolgáltatás részvételi díjából számolunk. Az útlemondási biztosítás mértéke: 1,5%
Várható menetrend (változhat)
Légitársaság: Wizz Air
Oda út: Budapest - Szentpétervár 06:05 - 10:35
Repülési idő: 2:30
Haza út: Szentpétervár - Budapest 11:10 - 11:50
Repülési idő: 2:40
Szállás
Kétágyas fürdőszobás belvárosi szállodai szobákban: Grand Hotel Emerald 5*, minden téren az 5*-os besorolásnak megfelelő, a legfőbb látnivalók
gyalogosan megközelíthetőek.
Szilveszteri gálavacsora
A vacsora büfés rendszerű, az ár az alkoholos italok fogyasztását is tartalmazza. Az előadás orosz nyelven. A gálavacsora az 5*-os Grand Hotel
Emerald-ban lesz.
Szilveszter a belvárosban
Szentpéterváron szilveszter estéjén a Nevsky sugárutat 21 órától lezárják, csak gyalogosan lehet majd megközelíteni, azonban a metró egész éjszaka
járni fog. A Palota Téren karácsonyfát állítanak, vásárok, illetve koncertek várhatók este 22 órától hajnali 4-ig, illetve tűzijáték hajnali 3 órakor.
Elektronikus vízum
Magyar állampolgároknak Szentpétervárra történő utazáshoz csak elektronikus vízum szükséges:
- ha a határátlépés közvetlenül Szentpétervárra, vagy Leningrád megyébe, vagy Kalinyingrád megyébe történik
- ha Leningrád vagy Kalinyingrád megyét nem hagyják el
- ha a kint tartózkodás a belépés napjától számított 8 napot nem haladja meg
Magyar állampolgárokon kívül például az alábbi országok állampolgárai is igényelhetnek elektronikus vízumot: Ausztria, Csehország, Németország,
Románia, Szlovákia. A teljes lista felől érdeklődjenek kollégáinknál.
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Mi az elektronikus vízum
- Az elektronikus vízumoztatás azt jelenti, hogy az útlevelet sem az irodánkba, sem pedig a konzulátusra nem kell elvinni, csak annak a másolata
szükséges.
- Az elektronikus vízum csak egyszeri belépésre jogosít, amelyet a kiállításától számított 30 naptári napra adnak ki.
- Az elektronikus vízum érvényessége és/vagy az alapján a megengedett kint tartózkodás nem hosszabbítható.
Mi szükséges az elektronikus vízumhoz
- Az útlevél jó minőségű másolata. Az útlevélnek az e-vízum iránti kérelem benyújtásától számított legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az
útlevélben legyen legalább kettő szabad oldal.
- Fél évnél nem régebbi, JPEG formátumú, digitálisan elkészített, színes igazolványkép, szembe nézetű, kizárólag fehér hátterű. Az arc a fotó
70-80%-át töltse ki. A fotó ne legyen homályos és életlen, a kontúrvonalak jól kivehetőek legyenek. A kép legalább 30 kbites felbontású legyen.
- Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (BBP) a teljes kint tartózkodás idejére.
További tájékoztatással kapcsolatban forduljanak kollégáinkhoz.

Utazás Wizz Air járattal
Az utazáshoz a repülőjegyet a Wizz Air légitársaságtól vásároljuk. A programoknál feltüntetett repülőjegy árak tájékoztató jellegűek, a pontos ár a
csoport minimum létszámának elérésekor válik véglegessé. A repülőjegyeket a minimális létszám elérésekor az aktuális árakon állítjuk ki, erről
minden addig jelentkezett utasunkat tájékoztatjuk, illetve a beleegyezését kérjük. A repülőjegyek jegykiállítás után nem módosíthatók és nem
visszatéríthetők.
Utasaink a fedélzetre ingyenesen személyenként 1 darab kézipoggyászt vihetnek fel, mely max. 10 kg súlyú lehet és max. 40 x 30 x 20 cm nagyságú.
A kézipoggyászon felül feladható az előzetesen megrendelt és kifizetett max. 10 kg-os, vagy 20 kg-os vagy max. 32 kg-os bőrönd is. A feladandó
bőrönd mérete max. 149 × 119 × 171 cm nagyságú lehet.
Wizz Priority
Ha az utasok Wizz Priority szolgáltatást vásárolnak, akkor a fedélzetre magukkal vihetik az ingyenes kézipoggyászt (maximális mérete: 40 × 30 × 20
cm), illetve egy nagyméretű kézipoggyászt (maximális mérete: 55 × 40 × 23 cm) is. Mindkét táskát garantáltan felvihetik az utastérbe, amennyiben a
működési korlátozások ezt lehetővé teszik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ha csak kézipoggyásszal kívánnak utazni, akkor a fedélzetre folyadékot (tusfürdő, víz, parfüm, stb.) csak az alábbiak
szerint vihetnek magukkal. A fedélzeti használatra szánt folyadékot egyenként 100 milliliteres tárolóedényekben lehet szállítani. A kis tégelyeket egy
maximum 1 literes űrtartalmú, átlátszó és újrazárható műanyag zacskóban kell elhelyezni. A 100 milliliternél nagyobb mennyiségű folyadékot a
biztonsági személyzet elkobozza és megsemmisíti.
Amennyiben az irodánknál előre megrendelt és kifizetett csomagok mérete vagy mennyisége meghaladja a Wizz Air poggyász szabályzatát, abban az
esetben becsekkolásnál felár fizetendő.
Felhívjuk az utasaink figyelmét arra, hogy a Wizz Air járatain a fedélzeten ingyenes ellátás nincs, az italokért és ételekért fizetni szükséges.
Üléshely foglalás
A Wizz Air szabályzata szerint megfelelő díj ellenében az utasok előzetesen ülőhelyet választhatnak. Ha nem foglalunk előre ülőhelyet, akkor a Wizz
Air véletlenszerűen osztja ki az üléshelyeket, ezáltal az együtt utazók nem biztos, hogy egymás mellé kerülnek. (Ez nem vonatkozik a hosszú lábhely
ülőhelyre valamint az első sorokra! Annak külön, magasabb díja van.)

A repülőre történő felszállás
Tájékoztatjuk az utasainkat arról, hogy idegenvezetőnk a szentpétervári repülőtéren várja a csoportot. A budapesti repülőtéren irodánk munkatársa
indítja a csoportot, és segít a becsekkolásban. Kollégánk a tranzit zónába nem léphet be, az utasoknak önállóan szükséges a kaput megtalálniuk.
Idegenvezetőnk a hazaúton csak a repülőtérig kíséri az utasainkat, a hazautazás szintén egyénileg történik.
A tranzitban való tartózkodás ideje alatt a járatinformációs kijelzőkön ellenőrizni szükséges a járathoz rendelt beszállító kapu számát, mivel a
forgalom függvényében az esetlegesen változhat. Az utasnak az indulási idő előtt legkésőbb 30 perccel a beszállító kapuknál be kell jelentkeznie.
Amennyiben az utas nincs a megadott időben a kapunál, a kiszolgáló szervezet a légitársaság utasítására leveheti az utast a járatról.
A
budapesti
repülőtéren
való
tájékozódásról
további
https://www.bud.hu/utazas/utazas_elott/check_in/mi_tortenik_a_repuloteren
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láthatók:

Árak és indulás
Indulás - visszaérkezés
2020.12.30 - 2021.01.03

Utazás hossza
5 nap / 4 éj

AZ ÁR TARTALMAZZA
a repülőjegyet illetékkel,
személyenként
1 db max. 10 kg
max. 40 x 30 x 20 cm-es kézipoggyászal
(melynek értéke:
kb. 79.000 Ft)
a szállást reggelivel
a transzfereket
a városnézést belépővel a Péter-Pál erődbe
a látogatást a Vodka múzeumban
az elektronikus orosz vízum ügyintézését
a magyar nyelvű idegenvezetést
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AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
231 000 Ft

a fakultatív programokat
az útlemondási biztosítást
1,5 %

EGYÉB KÖLTSÉGEK
Félpanzió
29.400 Ft / 3 alkalom
39.200 Ft / 4 alkalom
Gálavacsora (Grand Hotel Emeraldban)
kb. 85.000 Ft
Egyágyas felár
60.000 Ft
Max. 20 kg-os feladandó bőrönd (oda-vissza)
kb. 28.000 Ft/db
WizzPriority (oda-vissza)
kb. 11.000 Ft
Üléshely foglalás a repülőn (fő/irány)
kb. 6.700 Ft
BBP biztosítás
- Basic: 540 Ft/fő/nap
- Extra: 710 Ft/fő/nap
- Exclusive: 910 Ft/fő/nap

