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1. nap: Budapest – Szentpétervár: városnézés
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend szerinti
járattal. Érkezés 10:05-kor, majd autóbuszos városnézés,
melynek során megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a lé-
legzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a
Szt. Izsák Székesegyházat, a történelemkönyvekből híres Téli
Palotát, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. A kora délutáni
órákban transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. Szabad-
idő a városban, melynek keretén belül egyénileg felfedezhet-
jük a várost vagy elmehetünk a Faberge múzeumba (belépő
a helyszínen fizetendő). Késő este kb. 2 órás fakultatív prog-
ram formájában a városi hidak megnyitásának megtekin-
tését ajánljuk. Egész évben, minden éjszaka felnyitják a
Névát átívelő hidakat a hajóforgalom számára. Ez az ese-
mény a nyári, „fehér éjszakák” csúcspontja, miközben a vá-
rosban sétáló turisták és a szentpéterváriak tömegei még
késő este is elidőznek a kiülős teraszokon, söröznek és él-
vezik ezt a furcsa életet, amikor „a nap sosem ér véget”. A
program része egy buszos városnézés is.
2. nap: Szentpétervár: városnézés, Ermitázs
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos városnézé-
sünket. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szená-
tus téren, ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovasszobrát.
A kirándulás során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is,
ahonnan Szentpétervár történelme indult, és megnézzük
az orosz cári családok sírjait. Az idegenvezetővel egy
sétát teszünk a Palota téren, melynek keretén belül meg-
tekintjük az Admiralitást, illetve a vezérkari épületet. Az
egész utunk fénypontjaként 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 gyűjte-
ményévé nőtte ki magát. Csak néhány nevet idézve a

gazdag kínálatból: Michelangelo, El Greco, Leonardo da
Vinci, Rembrandt. Pihenésképpen, fakultatív programként,
a késő délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség
Szentpétervár hangulatos csatornáin és a Néván. Az 1 órás
sétahajózás közben egy nem mindennapi nézőpontból azo-
kat a látványosságokat nézzük meg, amelyeket a buszos
városnézés során nem volt alkalmunk megtekinteni, így
válik a városnézés teljessé és felejthetetlenné. 
3. nap: Puskin és Pavlovszk
A reggelit követően fakultatív kirándulást javasolunk Pus-
kinba (Carszkoje Szelo), amely 200 éven keresztül a cárok
nyaralója volt, Katalin cárnő óta pedig a cárok kedvelt nyári
rezidenciája, ahol szinte minden építészeti stílus felfedez-
hető. Itt található az európai barokk építészet egyik legnagy-
szerűbb 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 foly-
tatjuk, 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 Lovagte-
rem. A városba kb. 16:30 óra körül érünk vissza.  Esti fakul-
tatív programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est
zenével, tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadá-
sában. E nélkül nem teljes az orosz kultúrával való ismer-
kedésünk. A színvonalas előadás magával ragadó! Kezdés
az esti órákban.
4. nap: Petrodvorec
A reggelit követően, fakultatív programként, kirándu-
lást ajánlunk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe,
amely csupán 29 km-re fekszik a várostól. Kastély és
park, az orosz művészetek kincse – ez az egyik legis-
mertebb cári kastély a tenger partján. Az „orosz Versa-
illes” néven emlegetett pompázatos cári nyaraló
együttes I. Péter nevét viseli, amelyet a híres, több
szintből álló park - szökőkutakkal, vízesésekkel, szob-

rokkal és pavilonokkal - tesz lenyűgözővé a látogató
számára. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a
Nagy Palota, mely I. Péter hajdani rezidenciája volt.
Igazán kihagyhatatlan kirándulás a Szentpétervárra lá-
togatóknak! A délutáni órákban lehetőség lesz Szent-
pétervár legnagyobb és legismertebb templomainak, a
Szent Izsák székesegyház és a Véren Megváltó temp-
lomának részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogo-
san (jelentkezés az idegenvezetőnél, belépők a
helyszínen fizetendők rubelben, kb. 9.500 Ft/fő/két
templom). A Véren Megváltó templom II. Sándor em-
lékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekmű-
vét képezi. A Szent Izsák székesegyház pedig a város
legnagyobb és legjelentősebb temploma.
5. nap: Szentpétervár – Budapest
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre. Utazás
Budapestre közvetlen menetrend szerinti járattal, indu-
lás 10:40-kor, érkezés 12:20-kor.

A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt
változhat!

Szálloda kategóriák:
Nemzetközi besorolásnak megfelelők.
3*+ - A Nevsky sugárúton lévő, hivatalosan 4*-os besoro-

lású Hotel Oktyabrskaya 
4*   - A Nevsky sugárúttól 200 méterre levő 4 éve meg-

nyílt Akyan Hotel
5*   - A belvárosban található, minden téren az 5*-os 

besorolásnak megfelelő Grand Hotel Emerald

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Szentpétervár történelmi belvárosa
• Petrodvorec
• Puskin
• Pavlovszk
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2018.
03.30.**, 04.27.**
05.23.*, 05.30.*
06.06.*, 06.20.*
07.02.*, 07.16.*
07.18.*, 07.23.
07.25., 08.01.
08.15., 08.22.
09.05., 09.19.

10.30., 12.29.***

Ár: 59.000 Ft-tól + repülőjegy

nap

5

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást reggelivel,
✔ a transzfereket,
✔ a városnézést belépővel a Péter-Pál erődbe és a magyar nyelvű

idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel, személyenként 1 db max. 10 kg 

max. 55 x 40 x 23 cm kézipoggyászt és személyenként 
1 db max. 20 kg-os feladandó bőröndöt (69.700 Ft),

– a vízumdíjat (19.000 Ft).
– az útlemondási biztosítást (1,5 %).

*      Fehér éjszakák időszaka
**    4 nap és 6 nap jelölésű dátumok programjai eltérők; részletek

a honlapunkon.
***  Okt. 30. és dec. 29. időpontok esetében ajándék moszkvai vá-

rosnézés. A repülőjegy ára tájékoztató jellegű!
A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz
Premium 750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a ha-
zautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok (garantált indulás):
  Ermitázs ........................................................................9.500 Ft 
Petrodvorec..................................................................20.500 Ft 
Puskin - Pavlovszk ......................................................22.000 Ft 
Éjszakai városnézés és a hidak .................................... 8.900 Ft 
Sétahajózás a Néván   ..................................................7.900 Ft
Orosz folklór est ..........................................................15.500 Ft

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket,
a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal  az indulás előtt

Indulási időpontok 3*+ l Belvárosban 4* l Belvárosban 5* l Belvárosban
Oktyabrskaya Hotel 4* Hotel Akyan 4* Grand Hotel Emerald 5*

Március 30 - április 2. (4 nap)** 59.000 Ft 75.000 Ft 95.000 Ft
Április 27 - május 2. (6 nap)** 99.000 Ft 125.000 Ft 145.000 Ft
Május 23-27.* 123.000 Ft - -
Május 30 - június 3.*
Június 6-10.* 123.000 Ft 135.000 Ft 175.000 Ft

Június 20-24.* 135.000 Ft 155.000 Ft 235.000 FtJúlius 2-6.*
Július 16-20*., 18-22.*
Július 23-27., 25-29.,
Augusztus 1-5., 15-19., 95.000 Ft 120.000 Ft 175.000 Ft
Augusztus 22-26.
Szeptember 5-9., 19-23. 85.000 Ft 110.000 Ft 145.000 Ft
Október 30.*** 59.000 Ft 75.000 Ft 125.000 Ft
Dec. 29 - január 2. (irányár)*** 137.000 Ft - 175.000 Ft

Egyágyas felár Máj. 23 - júl. 6. 95.000 Ft Máj. 30 - aug. 5. 109.000 Ft Máj. 30 - júl.22. 139.000 Ft
a többi időpontban 48.000 Ft a többi időpontban 75.000 Ft a többi időpontban 99.000 Ft

Félpanziós felár (fő/4 alkalom) 21.500 Ft 29.000 Ft 39.000 Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves korig 
pótágyon (lekérésre) 15.000 Ft 30.000 Ft 71.000 Ft
Felnőtt pótágy kedvezmény 
(3. fő, vendégágy, lekérésre) 5.000 Ft 20.000 Ft 20.000 Ft

(részletekről érdeklődjenek kollégáinknál)

Garantált
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Még főiskolás voltam, amikor először eljutottam – akkor még vonattal –
Szentpétervárra. Első pillanattól kezdve rabul ejtett a város, elvarázsolt pa-
lotáival, gazdag múzeumaival, romantikus csatornáival, a Néva parttal,
széles sugárútjaival. Hiába jártam itt jó néhányszor, bármikor újra és újra
repülőre ülnék, hogy megmártózzam a város kulturális életében, hogy
megpihenjek Nagy Péter szobra tövében, hogy újra láthassam az Ermitázs
kincseit, hogy időt tölthessek Puskin múzeumában, hogy sétálhassak Pet-
rodvorec árnyas sétányain és hogy gyönyörködhessek a palota pompás
látványában. Mikor indulunk? 

Endrei Judit 

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés: 4 éjszaka, kétágyas fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás: svédasztalos reggeli

   – közvetlen járattal
Fehér éjszakák: 
A magasabb szélességi fokokon a nyári napforduló előtti és utáni néhány hét alatt
a napnyugták igen késői, a napkelték pedig igen korai órákra esnek. Emiatt még
éjszaka sem teljes a sötétség. Ezeket az éjjeleket nevezik „fehér éjszakák”-nak.
Szentpétervárott a Néva partján sokan még késő este is elidőznek a kiülős tera-
szokon, és várják a hidak éjszakai megnyitását, és élvezik, hogy a nap sosem ér
véget.A fő időszak május végén kezdődik, és július végéig tart, viszont ez a termé-
szeti jelenség egy hosszú folyamat, ezáltal a fő időszakot megelőzően és azt kö-
vetően is sokkal később – gyakorlatilag csak jóval éjfél után – sötétedik be, illetve
sokkal korábban kel fel a nap.
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Programok – Ár: Ft/fő                                                                                                                        Óra                     2 fő                        3 fő                      4-6 fő                   7-9 fő
Városnézés .................................................................................................................................................3..................26 000 Ft...............20 000 Ft..............17 500 Ft .............12 500 Ft
Városnézés Péter-Pál erőd látogatással .................................................................................................4..................38 000 Ft...............30 000 Ft..............26 000 Ft .............17 500 Ft
Péter-Pál erőd, Szent Izsák és Vérző Megváltó székesegyházak .........................................................4..................41 500 Ft...............34 000 Ft..............30 000 Ft .............22 000 Ft
Ermitázs (tömegközlekedéssel) ...............................................................................................................4..................26 000 Ft...............19 000 Ft..............16 000 Ft .............11 500 Ft
Ermitázs (transzferrel)...............................................................................................................................4..................38 500 Ft...............31 500 Ft..............26 000 Ft .............18 500 Ft
Orosz Múzeum............................................................................................................................................4..................38 000 Ft...............31 000 Ft..............25 000 Ft .............17 500 Ft
Puskin (Katalin palota) és Pavlovszk (palota és park)...........................................................................7..................68 500 Ft...............56 000 Ft..............48 000 Ft .............34 000 Ft
Petrodvorec (Peterhof) (palota és park)..................................................................................................6..................61 500 Ft...............49 500 Ft..............41 500 Ft .............32 500 Ft
Novgorod ...................................................................................................................................................12 ...............102 500 Ft..............81 000 Ft..............68 000 Ft .............52 000 Ft
Transzfer repülőtér - szálloda (nap közben) kivéve 06.11-07.15. között...................................................................8 300 Ft................10 000 Ft.......5 000 Ft - 7500 Ft .......4 000 Ft
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ERMITÁZS
Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb múze-
uma. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett ún. Remete-
lakról kapta, ami franciául Hermitage. A városban található
mintegy 250 múzeum közül az Ermitázs maga mintegy 2-3
millió látogatót fogad évente. A világ legjelentősebb múzeuma
a londoni Tate-el és a párizsi Louvre-ral együtt. Több mint 4
millió darabos gyűjteménnyel rendelkezik, ennek egy része
(2,5 millió darab) a palota 365 termében látható, a nagyobbik
része pedig raktárakban pihen. A múzeumban az olasz rene-
szánsz, a holland barokk és francia mesterek alkotásai talál-
hatók meg; közel 8000 darab nyugat-európai festmény.
Néhány név a gazdag kínálatból: Leonardo da Vinci, Raffaello,
Michelangelo, El Greco, Rubens, van Dyck. Ezen kívül megte-
kinthető a palota trónterme, a cári hintó, ókori szobrok, fegy-
verek, éremgyűjtemény. Aki a teljes kiállítást szeretné
megtekinteni, annak 22 kilométert kell gyalogolnia.
További információ:
www.hermitagemuseum.org és www.1000ut.hu 

PETRODVOREC
Az „orosz Versailles” néven emlegetett palota az orosz művé-
szetek kincse – az egyik legismertebb cári kastély a tenger
partján. A park ódon épületek és gyönyörűséges szökőkutak
kavalkádja. Itt található a világ egyik legnagyobb szökőkútrend-
szere, 140 szökőkútból áll, és 24 km távolságból kapja a napi
100.000 köbméternyi vizet. A gyönyörű parkban sétálva több
kisebb palotára is rábukkanunk, többek között I. Péter kedvenc
tartózkodási helyére, a Marli palotára is. A palota bepillantást
enged a cárok fényűző életmódjába, megtekinthetjük a trón-
termet, a híres Arcképek Termét, I. Péter fából faragott dolgo-
zószobáját és a megszámlálhatatlanul sok lakószobát.  
További információ: 
www.peterhofmuseum.ru, www.peterhof.ru  és www.1000ut.hu

PUSKIN (CARSZKOJE SZELO) 
Katalin cárnő óta a cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol
szinte minden építészeti stílus megtalálható – a barokk
pompát váltja a klasszicista visszafogottság, a palota
körül pedig kínai pavilonok ékesítik a francia parkot és a
tavak láncolatát. A palota roskadozik az aranydíszítéstől.
A legfigyelemreméltóbb az 1000 m2-es trónterem és a
nemrégiben helyreállított, világhírű Borostyánterem. 
További információ: 
www.tzar.ru, www.pushkin-town.net 
és www.1000ut.hu
PAVLOVSZK 
Puskinnal szinte határos, nagy, sűrű erdőség, amelyet a
gyorsvizű Szlavjanka folyó szel át. Az udvar egyik kedvelt

vadászterülete volt. Ma itt található Pavlovszk, melynek épí-
tett parkja a maga 600 hektárjával Európa kertművészeté-
ben a legjelentősebbek közé tartozik. A palotában – 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.
További információ: 
www.pavlovskmuseum.ru és www.1000ut.hu

SÉTAHAJÓZÁS A NÉVÁN ÉS CSATORNÁIN
Szentpétervár a Néva folyó deltájában épült fel, s ez az
egyedi hangulat elvarázsolja a látogatót. A várossal sok-
féleképpen meg lehet ismerkedni, de talán a legalaposab-
ban a vízről, mivel innen bekukkanthatunk a péterváriak
mindennapjaiba. Nem hiába nevezik Észak Velencéjének,
hiszen kilencvenhárom kisebb-nagyobb csatornája csil-
logó víziútként, 74 km hosszan kanyarog a városban. Az
1 órás sétahajózás során visszarepülünk a nemesek ha-
talmas palotái, a gránitpartok mentén csillogó templomok
és azok szövevényesen intim történetei és meséi közé. 

OROSZ FOLKLÓR EST 
A program egy színházi előadás, amely vagy a Szmolninszkij
koncert teremben, vagy a Nikolaevszkij Palotában kerül meg-
rendezésre. Az előadóművészek profi néptáncosok, énekesek
és zenészek. A program két részből áll, melynek során a leg-
ismertebb és leglátványosabb orosz népi dallamok és táncok
láthatók és hallhatók, szólóban és csoportosan. A szünetben
egy pohár pezsgővel köszöntik a vendégeket. Az egész prog-
ram, a várakozásoktól eltérően, nem a szokásos „limonádé-
folklór”, hanem igazi, színvonalas népművészet. Minden
résztvevő felejthetetlen élménnyel gazdagodik. 
További információ: 
www.bagatitsa.com, www.folkshow.ru és www.1000ut.hu

ÉJSZAKAI VÁROSNÉZÉS ÉS A HIDAK
Szentpéterváron egész évben, minden éjszaka megnyitják a
Néván átívelő hidakat a hajóforgalom előtt. A hidak kialakítása
lehetővé teszi a középső rész felnyitását, amely különösen a
nyári időszakban, igazi turistalátványosságot jelent. A fehér éj-
szakák idején sokan gyűlnek össze a rakparton az Ermitázs mel-
letti Palota-híd megnyitására. A fakultatív program kb. 3 órás
időtartamú, és egy éjszakai buszos városnézéssel kezdődik,
melynek során megcsodálhatjuk az esti fényekbe burkolózott
várost (a fehér éjszakák időszakában ez kevésbé látványos).

SZENT IZSÁK SZÉKESEGYHÁZ ÉS A VÉREN 
MEGVÁLTÓ TEMPLOMA
Mindkét helyszín egyike a legismertebb, turisták által látogatott

nevezetességeknek. A Szent Izsák Székesegyház Szentpétervár
legnagyobb és legismertebb székesegyháza, 1858-ban épült.
A Véren Megváltó Temploma a II. Sándor ellen végrehajtott me-
rénylet helyszínén épült fel. A templom II. Sándor emlékmúze-
umaként épült, és a féldrágakövek remekművét képezi. A
templom a szovjet időkben raktár szerepét töltötte be, 1970-
ben felújításra bezárták, majd 27 év után nyitották meg újból.
További információ: 
www.cathedral.ru és www.1000ut.hu

NOVGOROD
A nyüzsgő nagyvárostól, Szentpétervártól eltávolodva (180
km) alkalmunk adódik a vidék hangulatát is megcsodálni.
Neve ellenére Novgorod (Újváros) alapítása az óorosz idők-
höz kapcsolódik (több mint 1150 éves). Első írásos emlí-
tése 859-re tehető. Történelmi városrésze és épületei
1992-ben felkerültek az UNESCO világörökség listájára.
Novgorodnak is van saját Kremlje, azaz falakkal körülvett
városmagja, melynek falai az 1400-as évekből származ-
nak. Itt található Oroszország legrégebbi palotája is.
További információ: 
www.visitnovgorod.ru és www.1000ut.hu

KONSTANTIN PALOTA
A Finn-öböl partján álló palota építését 1720-ban kezdték el,
majd 1850 körül érte el végső formáját. 2001-ben az épület-
együttest és parkját régi tervrajzok és leírások alapján telje-
sen felújították, a parkban olyan szökőkutakat és hidakat is
megépítettek, melyek eredetileg csak tervrajzokon szerepel-
tek. A palota épületegyüttesét 1990-ben felvették az UNESCO
világörökségi listájára.  2001-ben az épületegyüttest és park-
ját Putyin elnök hivatalának rendelkezésére bocsátották.
Azóta is aktívan használják protokolláris események és dip-
lomáciai delegációk fogadására. 2006-ban például az  ún. 
G-8-ak vezetőinek csúcskonferenciáját is itt tartották, vala-
mint Vlagyimir Putyin is rendszeresen látogatja a palotát.
További információ: 
www. konstantinpalace.ru és www.1000ut.hu

KRONSTADT
A Kotlin-szigeten található Kronstadt várost Szentpétervár
tengeri kapujaként I. Péter cár alapította, amely a város
tenger felőli védelmét szolgálta. A nem is olyan régen még
zárt városként számon tartott Kronstadtban több érdekes
látnivaló található, olyan, mint egy mini Szentpétervár,
amely megőrizte a régi korok hangulatát és a vidéki Orosz-
ország báját.
További információ: 
www.en.visitkronstadt.ru és www.1000ut.hu

Fakultatív programok Szentpéterváron

A programok bármely időpontra foglalhatók, igazodva a múzeumok nyitva tartási idejéhez. Az árak tartalmazzák: a belépőjegyeket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést
A fenti lehetőségeken kívül egyéni utasok csatlakozhatnak kedvezőbb díjú, garantált indulású, meghatározott időpontokban szervezett, csoportos, magyar nyelven idegenvezetett fakultatív programjainkhoz is. 
A részletekről honlapunkon vagy kollégáinknál tájékozódhatnak.

SZENTPÉTERVÁRI PROGRAMOK DÍJAI EGYÉNI UTASOK RÉSZÉRE



2018.
06.06.*
07.15.*
07.22.
09.16.

1. nap: Budapest – Szentpétervár: városnézés
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend szerinti járat-
tal. Érkezés 10:05-kor, majd autóbuszos városnézés: Nyevszkij
sugárút, Szt. Izsák Székesegyház, Téli Palota, az Auróra cirkáló,
Nyári Kert, Felvonulás tér. A kora délutáni órákban transzfer a szál-
lodába, a szobák elfoglalása. Szabadidő a városban, melynek ke-
retén belül egyénileg felfedezhetjük a várost vagy elmehetünk a
Faberge múzeumba (belépő a helyszínen fizetendő).Késő este fa-
kultatív programként a városi hidak megnyitásának megtekintését
ajánljuk. A program része egy esti buszos városnézés is.
2. nap: Szentpétervár: városnézés, Ermitázs
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos városnézésün-
ket: Vasziljevszkij- sziget, Szenátus tér, Péter-Pál erőd. Fakul-
tatívan ellátogatunk az Ermitázsba, mely Oroszország
legnagyobb és leghíresebb múzeuma. Fakultatív program-
ként a délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség
Szentpétervár csatornáin és a Néván.
3. nap: Puskin és Pavlovszk
Fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba (Carszkoje Szelo),
ahol szinte minden építészeti stílus felfedezhető. Itt található
az európai barokk építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a
Katalin-palota is. Világhírét a Borostyánterem, a Zöld Ebédlő és
a Trónterem alapozta meg. Ezután a kirándulást Pavlovszkban
folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt.
Esti fakultatív programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est
zenével, tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában.
4. nap: Petrodvorec
Fakultatív programként kirándulást ajánlunk Petrodvorecbe.

Az „orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos cári nya-
raló együttest a több szintből álló park – szökőkutakkal, ví-
zesésekkel és szobrokkal – tesz lenyűgözővé a látogató
számára. A délutáni órákban lehetőség lesz Szentpétervár
legnagyobb székesegyházainak, a Szent Izsák Székesegyház
és a Véren Megváltó Templomának részletes megismerésére
gyalogosan (jelentkezés az idegenvezetőnél, belépők a hely-
színen fizetendők). 
5. nap: Novgorod
Egész napos fakultatív kirándulást kínálunk Oroszország
egyik legősibb városába, Novgorodba. A település a hagyo-
mányos orosz életet képviseli, óorosz építészeti stílussal. A
város szíve a Szófia Székesegyház, ezen kívül, a belvárosi ré-
szen számos kolostort és templomot tekinthetünk meg, il-
letve a skanzent, melyben a környező falvakból származó
ősi fatemplomok és faházak találhatók. 
6. nap: Szentpétervár
Reggeli után ismét fakultatív programra invitáljuk Önöket,
melyet az idegenvezetővel gyalogosan teszünk meg, hogy a
várost jobban megismerhessük. Elsőként felkereshetjük a
Faberge múzeumot. A múzeum a gyönyörű Shuvalov Palo-
tában került kialakításra, ahol az orosz iparművészet remekei
között több Fabergé tojás is látható. Ezután ellátogatunk az
orosz művészet legnagyobb gyűjteményének helyet adó
Orosz Múzeumba. Majd kulturális sétánkat Puskin lakás mú-
zeumában folytatjuk.
7. nap: Konstantin Palota – Kronstadt
Fakultatív kirándulás keretében felkeressük a Konstantin Pa-

Ár: 135.000 Ft-tól + repülőjegy
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Szentpétervár gazdagon – közvetlen járattal

Utazás:            repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés:     7 éjszaka kétágyas, fürdőszobás 
                         szállodai szobákban 
Ellátás:            svédasztalos reggeli

Részvételi díj Ft/fő:                                                                        
Június 6-13.*, Július 15-22.*, Július 22-29.  . . . . .159.000 Ft
Szeptember 16-23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135.000 Ft

Gyermek kedvezmény (2-12 évesig) pótágyon  . . . .25.000 Ft
Felnőtt kedvezmény pótágyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000 Ft
Egyágyas felár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110.000 Ft
Félpanziós felár (7 alkalom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.000 Ft

*    Fehér éjszakák időszaka
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lotát, melyet 1715-ben építtetett Nagy Péter a lenyűgöző Finn-
öböl partján. Utunkat Kronstadtba folytatjuk. A nem is olyan
régen még zárt városként számon tartott Kronstadtban több
érdekes látnivaló található, mivel a város megőrizte a régi korok
hangulatát és a vidéki Oroszország báját. Látogatás és kóstoló
a vodka múzeumban.
8. nap: Szentpétervár – Budapest
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre. Utazás Buda-
pestre közvetlen menetrend szerinti járattal, indulás 10:40-
kor, érkezés 12:20-kor.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Szentpétervár történelmi belvárosa
• Petrodvorec
• Puskin
• Pavlovszk
• Konstantin Palota
• Kronstadt történelmi belvárosa és erődítményei
• Novgorod és környékének történelmi műemlékei

A teljes programleírás a honlapunkon látható.
A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt
változhat.

Szálloda kategória:
Nemzetközi besorolásnak megfelelő.
3*+ - A Nevsky sugárúton lévő, hivatalosan 4*-os besoro-
lású Hotel Moszkva

Garantált

in d ulás

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást reggelivel,
✔ a transzfereket, 
✔ a városnézést belépővel a Péter-Pál erődbe és a magyar nyelvű

idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel, személyenként 1 db max. 10 kg 

max. 55 x 40 x 23 cm kézipoggyászt  és személyenként 1 db 
max. 20 kg-os feladandó bőröndöt (69.700 Ft),

– a vízumdíjat (19.000 Ft),
– az útlemondási biztosítást (1,5 %),
– A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, baleset-

és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Premium
750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a hazautazás dá-
tumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok (garantált indulás)
Ermitázs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.500 Ft
Petrodvorec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.500 Ft
Puskin - Pavlovszk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.000 Ft
Éjszakai városnézés és a hidak  . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900 Ft
Sétahajózás a Néván  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.900 Ft
Orosz folklór est  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.500 Ft
Novgorod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.000 Ft
Faberge Múzeum, Orosz Múzeum, 
Puskin lakás múzeum (gyalogos program)  . . . . . .20.500 Ft
Konstantin Palota, Kronstadt, 
Vodka Múzeum (kóstolással)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.500 Ft

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges
belépőket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal az indulás előtt

nap
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1. nap:Budapest – Szentpétervár: városnézés
Indulás Budapestről 06:35-kor közvetlen menetrend szerinti
járattal. Érkezés 10:05-kor, majd autóbuszos városnézés,
melynek során megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a
lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat,
a Szt. Izsák Székesegyházat, a történelemkönyvekből híres
Téli Palotát, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. A kora dél-
utáni órákban transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása.
Szabadidő a városban, melynek keretén belül egyénileg fel-
fedezhetjük a várost vagy elmehetünk a Faberge múzeumba
(belépő a helyszínen fizetendő).Késő este kb. 2 órás fakul-
tatív program formájában a városi hidak megnyitásának
megtekintését ajánljuk. Egész évben, minden éjszaka felnyit-
ják a Névát átívelő hidakat a hajóforgalom számára. A prog-
ram része egy buszos városnézés is.
2. nap: Szentpétervár: városnézés, Ermitázs
A reggelit követően folytatjuk az autóbuszos városnézésün-
ket. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus téren,
ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovasszobrát. A kirándulás
során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is, ahonnan Szentpé-
tervár történelme indult, és megnézzük az orosz cári csalá-
dok sírjait. Az egész utunk fénypontjaként fakultatívan
ellátogatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. Nevét
a Nagy Katalin cárnő által építtetett ún. Remete-lakról kapta,
ami franciául Hermitage. Az uralkodó itt tartotta az első gyűj-
teményét. Azóta a világ egyik leghíresebb képzőművészeti
gyűjteményévé nőtte ki magát. Csak néhány nevet idézve a
gazdag kínálatból: Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci,
Rembrandt. Pihenésképpen, fakultatív programként, a késő
délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpé-
tervár hangulatos csatornáin és a Néván. Az 1 órás sétaha-
józás közben egy nem mindennapi nézőpontból azokat a
látványosságokat nézzük meg, amelyeket a buszos város-
nézés során nem volt alkalmunk megtekinteni, így válik a vá-
rosnézés teljessé és felejthetetlenné. 
3. nap: Puskin és Pavlovszk
A reggelit követően 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 Ka-
talin-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 vadász-
területe volt. A gyönyörű palotát Nagy Katalin fia, Pál építtette,
amelyben - többek között - említésre méltó a Béke Szalon és a
Lovagterem. A városba kb. 16:30 óra körül érünk vissza. Esti fa-
kultatív programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est zenével,
tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában. E nélkül
nem teljes az orosz kultúrával való ismerkedésünk. A színvona-
las előadás magával ragadó! Kezdés az esti órákban.
4. nap: Petrodvorec
A reggelit követően, fakultatív programként, kirándulást aján-
lunk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe, amely csupán
29 km-re fekszik a várostól. Kastély és park, az orosz művé-
szetek kincse – ez az egyik legismertebb cári kastély a tenger
partján. Az „orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos
cári nyaraló együttes I. Péter nevét viseli, amelyet a híres, több
szintből álló park - szökőkutakkal, vízesésekkel, szobrokkal
és pavilonokkal - tesz lenyűgözővé a látogató számára. Iga-
zán kihagyhatatlan kirándulás a Szentpétervárra látogatók-
nak! A délutáni órákban lehetőség lesz Szentpétervár
legnagyobb és legismertebb templomainak, a Szent Izsák
székesegyház és a Véren Megváltó templomának részletes,
kb. 3 órás megismerésére gyalogosan (jelentkezés az idegen-
vezetőnél, belépők a helyszínen fizetendők rubelben, kb. 9.500
Ft/fő/két templom). A Véren Megváltó templom II. Sándor
emlékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekművét
képezi. A Szent Izsák székesegyház pedig a város legnagyobb
és legjelentősebb temploma.
5. nap: Szentpétervár – Moszkva: városnézés
A reggeli órákban a szállodák mellett található Moszkovszkij
vasútállomásról a Sapsan szuperexpesszel Moszkvába indu-
lunk. A 600 kilométeres távolságot mindössze 4 óra alatt tesz-
szük meg. Érkezés után megkezdjük városnézésünket.
Elsőként a Lomonoszov Egyetem főépületét érintjük, mely a
Veréb-hegyen található. Tartunk egy rövid pihenőt, mivel a

hegyről gyönyörű kilátás nyílik Moszkvára. Majd utunkat
Moszkva délnyugati része felé folytatjuk, ahol célpontunk a
Novogyevicsij kolostor. A 16-17. századi III. Vaszilij nagyfeje-
delem által alapított építészeti remekmű a Kreml után az orosz
főváros egyik leghíresebb műemléke. A kolostor temetőjében
számos híresség sírja található, mint például: Mihail Bulgakov,
Nyikolaj Gogol, Anton Csehov, Szergej Prokofjev. A temetőben
egy rövid sétát teszünk, a kolostort viszont csak kívülről te-
kintjük meg. Ezt követően a Megmentő Krisztus Székesegy-
házat, az ortodox vallás egyik páratlan remekművét keressük
fel. Autóbuszos városnézésünk az UNESCO világörökség lis-
táján szereplő Vörös téren ér véget, melynek jellegzetes épü-
letei Moszkva jelképévé váltak. Egy rövid sétát teszünk a téren,
majd transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása.
6. nap: Moszkva: Kreml
Reggeli után városnézésünk fakultatívan folytatódik a kihagy-
hatatlan, szintén a világörökség részévé vált Kreml és Kincs-
tár megtekintésével, melyhez metróval utazunk. A Kreml
területén található a Nagy Kreml Palota, a Lázár templom, az
Uszpenszkij székesegyház, a Blagovescsenszkij székesegy-
ház, az Arhangelszkij székesegyház, a Nagy Iván harangto-
rony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák palotája és
a Kongresszusi Palota. Ezután a Kincstárat keressük fel. A
régebben fegyvertárként működő épületben ma kincstár ta-
lálható, amelyben a cári udvar tárgyi történelme látható, orosz
mesterek által készített ezüst és arany ékszerek, illetve a kül-
földi delegációk ajándékai. Eddigi élményeinket még tovább
gazdagítva, fakultatív programként az orosz művészet legha-
talmasabb és műkincseiben páratlan gyűjteményének, a
Nemzeti képtár (Tretyakov) megcsodálására invitáljuk Önö-
ket. A képtár megtekintése után a szállodába metróval uta-
zunk vissza, mely utazás során megtekintjük a világhírű
metróhálózat néhány igazi műalkotásként számon tartott ál-
lomását is. Este egy újabb lehetőségként tárul elénk egy fa-
kultatív, hangulatos séta a régi Arbaton, a város legrégebbi
sétálóutcáján, majd felejthetetlen napunk Moszkva autóbu-
szos megtekintésével zárul. Ezt a programot az épületek
szinte művészi fokon történő kivilágítása teszi különlegessé
(június közepén a fehér éjszakák miatt kevésbé látványos).

www.1000ut.hu | www.facebook.com/1000ut | Tel.: +36 1 354 3990 | Email: group@1000ut.hu | Törzsutas kedvezmény 5%, a részletekről érdeklődjön irodánkban!14

Az orosz cárok fővárosai  
Szentpétervár – Moszkva  – közvetlen járattal
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7. nap: Szergijev Poszád – VDNH
Reggeli után fakultatív programként egy kirándulásra hívjuk
Önöket Szergijev Poszádba, az ősi orosz ortodox egyház cent-
rumába, mely templomokban, kolostorokban és szent helyek-
ben gazdag. (Moszkvától 71 km-re észak-keletre található.)
Ezután elmondhatjuk, hogy nemcsak a pazar, gazdagságában
egyedülálló Moszkvát láttuk, hanem a vidéket is, amely meg-
őrizte a hagyományos Oroszország hangulatát. A program
végén ebéd Szergiev Poszadban, egy hagyományos orosz éte-
remben, ahol az orosz gasztronómia legismertebb és legízle-
tesebb ételeit fogyasztjuk el. A késő délutáni órákban érünk
vissza Moszkvába, ahol a VDNH (más néven: Összoroszországi
Kiállítási Központ) területét keressük fel. Hatalmas területén a
volt szovjet tagköztársaságokat bemutató pavilonok kerültek
kialakításra. A moszkvaiak kedvelt pihenő parkja, mivel az épü-
letek szépen kialakított zöld környezetben találhatók.  A prog-
ram végén a szállodába metróval utazunk vissza.
8. nap: Kolomenszkoje – Caricinó – Moszkva – Budapest
A reggelit követően kijelentkezés a szállodából. (A bőröndöket
az autóbusz csomagtartójába tesszük.) Utolsó napunkon első-
ként a Kolomenszkoje építészettörténeti múzeumot keressük

fel. A park területére Oroszország több tájáról fából készült épü-
leteket szállítottak, például Nagy Péter 1702-ben készült arhan-
gelszki faházát. A kora délutáni órákban felkeressük Moszkva
egy különleges parkját, Caricinót. Nagy Katalin cárnő 1775-ben
vásárolta meg a területet, és ő nevezte el Caricinónak („cárnői
birtok”). A birtokon a cárnő felépíttetett egy kastélyt, ám mivel
végül az nem tetszett neki, leromboltatta és egy új kastélyt épít-
tetett a helyére. Később I. Sándor cár a területet megnyitotta a
nagyközönség számára, mely népszerű kirándulóhellyé vált.
Manapság szintén közkedvelt park, ahol hidak, pavilonok, tavak
és a hatalmas szökőkút kápráztatja el a látogatókat. Caricinóból
transzfer a repülőtérre. Utazás Budapestre közvetlen menetrend
szerinti járattal, indulás 21:55-kor, érkezés 23:30-kor.

A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt
változhat!

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Szentpétervár történelmi belvárosa
• Petrodvorec, Puskin
• Pavlovszk

• A Kreml és a Vörös tér
• Novogyevicsij kolostor
• Szergijev Poszad – Szentháromság Szergij kolostor épü-

letegyüttese
• Kolomenszkoje - Feltámadás-templom

Szálloda kategóriák:
Nemzetközi besorolásnak megfelelők.
Szentpétervár
3*+ : A Nyevszkij sugárúton lévő, belvárosi, hivatalosan 4*-
os besorolású Hotel Oktyabrskaya. 4*: A Nevsky sugárúttól
200 méterre levő 4 éve megnyílt Akyan Hotel Május 20.
csoport szállása Szentpéterváron: A Nyevszkij sugárúton
lévő, hivatalosan 4*-os besorolású Hotel Moszkva.
Moszkva
3*+ és 4* - A város keleti részén fekvő, központhoz közeli
(metróval 30 percre a Vörös tértől, a Partizanszkaja metró
megálló közvetlen közelében lévő) Izmailovo Hotel. Mind-
két szállás kategória a hotel 3*-os (Gamma épület) és 4*-
os (Delta épület) részeiben kerül elhelyezésre, az adott
besorolásnak megfelelő szobákban.

Ár: 129.000 Ft-tól + repülőjegy
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2018.
05.20.
06.03.*
06.17.*
07.15.*
07.22.
07.29.
08.12.
08.19.
09.09.
09.16.
10.28.*

A részvételi díj tartalmazza 
✔ a vonatjegyet,
✔ a szállást reggelivel,
✔ a transzfereket,
✔ a városnézést Szentpéterváron (belépővel a Péter-Pál erődbe)
✔ a városnézést Moszkvában
✔ a Kolomenszkoje és Caricinó programot,
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza 
– a repülőjegyet illetékkel, személyenként 1 db max. 10 kg 

max. 55 x 40 x 23 cm kézipoggyászt és személyenként 
1 db max. 20 kg-os feladandó bőröndöt (73.400 Ft),

– a vízumdíjat (19 000 Ft),
– az útlemondási biztosítást (1,5 %)

A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Premium
750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a hazautazás
dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok (garantált indulás):

Ermitázs ........................................................................9.500 Ft 
Petrodvorec ................................................................20.500 Ft 
Puskin – Pavlovszk ......................................................22.000 Ft 
Esti városnézés és a hidak ............................................8.900 Ft
Sétahajózás a Néván ....................................................7.900 Ft
Orosz folklór est ..........................................................15.500 Ft 
Kreml  és Kincstár (metróval) ......................................17.500 Ft
Szergiev-Poszad  és VDNH (ebéddel) ..............................25.500 Ft
Arbat – Esti Moszkva ....................................................8.500 Ft
Nemzeti képtár - Tretyakov és Metro (metróval)......................9.500 Ft

A fakultatív kirándulások árai tartalmazzák a belépőjegyeket, a
szükséges transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal  az indulás előtt

* Fehér éjszakák időszaka
** Október 28-i időpont esetében Aeroflot járat, az oda úton átszállás-
sal, a hazaúton közvetlen járattal. Részletek a honlapunkon, illetve
érdeklődjenek kollégáinknál.

nap

8

Garantált

in d ulás

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés: 7 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szállodai szobákban 
Ellátás: svédasztalos reggeli

Indulási időpontok 3*+ 4*
Május 20. 179.000 Ft -
Június 3.* 193.000 Ft 209.000 Ft
Június 17.* 199.000 Ft 225.000 Ft
Július 15.*,Július 22., Július 29.,  
Augusztus 12., Augusztus 19. 163.000 Ft 185.000 Ft

Szeptember 9., Szeptember 16. 149.000 Ft 169.000 Ft
Október 28.** 129.000 Ft 145.000 Ft
Egyágyas felár Július 22-ig Augusztus 5-ig 

115.000 Ft 131.000 Ft
Utána 68.000 Ft Utána 97.000 Ft

Félpanziós felár (7 alkalom) 33.000 Ft 39.000 Ft
Gyerekkedvezmény 12 éves 
korig pótágyon (lekérésre) 40.000 Ft 50.000 Ft
Felnőtt pótágy Nincs kedvezmény, az elhelyezés 

Szentpéterváron pótágyon, 
míg Moszkvában egyágyas szobában történik.

n
K

Ö
R

U
TA

ZÁ
S

O
K

 V
IL

Á
G

S
ZE

R
TE



www.1000ut.hu | www.facebook.com/1000ut | Tel.: +36 1 354 3990 | Email: group@1000ut.hu | Törzsutas kedvezmény 5%, a részletekről érdeklődjön irodánkban!16

1-2. nap: Budapest – Szentpétervár
Indulás Budapestről a déli órákban moszkvai átszállással.
Érkezés után transzfer a szállodába. Késő este fakultatív
program formájában a városi hidak megnyitásának meg-
tekintését ajánljuk, a program része egy esti buszos vá-
rosnézés is. Másnap autóbuszos városnézés, melynek
során megtekintjük a Szt. Izsák Székesegyházat, a Téli
Palotát, az Auróra cirkálót, a Nyári Kertet és a Felvonulás
teret. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus
téren, ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovas szobrát. A ki-
rándulás során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is. Délután
az idegenvezetővel egy sétát teszünk a Palota téren, meg-
tekintjük az Admiralitást és a vezérkari épületet. Fakulta-
tívan ellátogathatunk az Ermitázsba, mely Oroszország
legnagyobb és leghíresebb múzeuma. Fakultatív prog-
ramként 1 órás sétahajó kirándulásra nyílik lehetőség
Szentpétervár csatornáin és a Néván, azokat a látványos-
ságokat nézzük meg, amelyeket a buszos városnézés so-
rán nem volt alkalmunk megtekinteni. Este lehetőség
nyílik a Mariinszkij (volt Kirov) színházban egy előadá-
son részt venni.
3. nap: Petrodvorec
Fakultatív programként kirándulást ajánlunk Szentpétervár
környékére, Petrodvorecbe. Kastély és park, az orosz mű-
vészetek kincse – ez az egyik legismertebb cári kastély a

tenger partján. Az "orosz Versailles" néven emlegetett pom-
pázatos cári nyaraló együttest a híres, több szintből álló
park tesz lenyűgözővé a látogató számára. Az épületegyüt-
tes legkiemelkedőbb része a Nagy Palota, mely I. Péter haj-
dani rezidenciája volt.  A délutáni órákban lehetőség lesz
a Szent Izsák Székesegyház és a Véren Megváltó Templo-
mának részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogosan (je-
lentkezés az idegenvezetőnél, belépők a helyszínen
fizetendők rubelben, kb. 9.500 Ft/fő/két templom).  
4. nap: Puskin – Pavlovszk
Fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba, amely 200 éven
keresztül a cárok nyaralója volt. Itt található az európai barokk
építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota. Vi-
lághírét az ún. Borostyánterem, a Zöld Ebédlő és a Trónterem
alapozta meg. A líceum érintésével elsétálunk a Sándor-pa-
lotához is. Ezután a kirándulást Pavlovszkban folytatjuk. A
gyönyörű palotát Nagy Katalin fia, Pál építtette, amelyben em-
lítésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem. Esti fakultatív
programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est zenével, tánc-
cal, népviseletbe öltözött művészek előadásában. A színvo-
nalas előadás magával ragadó! 
5-6. nap: Szentpétervár – Moszkva – Budapest
A kora reggeli órákban a szállodánk mellett található Mosz-
kovszkij vasútállomásról a Sapsan szuperexpesszel 4 órás uta-
zással Moszkvába indulunk. Érkezés után városnézés, a

Lomonoszov Egyetemnél egy rövid pihenővel. Programunk a
világhírű Vörös téren végződik, a Vaszilij Blazsennij székesegy-
ház megtekintésével (kívülről). Ezután fakultatívan felkeressük
a Kremlt és a Kincstárat. A Kreml területén több templom, szé-
kesegyház és palota is található. A program végén a Kincstárba
látogatunk el. Este fakultatív séta a régi Arbaton, a város legré-
gebbi sétálóutcáján, majd napunk Moszkva autóbuszos meg-
tekintésével zárul. Másnap fakultatív programként a Tretyakov
képtárat és a Megmentő Krisztus székesegyházat keressük fel
metróval. Az utazás során a metró legszebb állomásait is meg-
tekintjük. A kora délutáni órákban transzfer a repülőtérre, indu-
lás vissza Budapestre, érkezés az esti órákban.

A teljes programleírás a honlapunkon látható

A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt
változhat. 

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Szentpétervár történelmi belvárosa
• Petrodvorec
• Puskin
• Pavlovszk
• A Kreml és a Vörös tér
• Novogyevicsij kolostor

Ár: 129.000 Ft-tól + repülőjegy

Észak Velencéje Szentpétervár,
moszkvai városnézéssel

2018.
08.06.
09.05.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 5 éjszaka, kétágyas fürdőszobás 3*-os szállodai 

szobákban
Ellátás: svédasztalos reggeli

Részvételi díj augusztus 6.: ......................................139 000 Ft
Részvételi díj szeptember 5.: ....................................129 000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................45.000 Ft
Félpanziós felár (5 alkalom): ........................................21.000 Ft
Gyerekár 12 éves korig pótágyon (lekérésre): ............120.000 Ft
Felnőtt kedvezmény pótágyon: 
Nincs kedvezmény, az elhelyezés Szentpéterváron pótágyon, míg
Moszkvában egyágyas szobában történik.

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a vonatjegyet,
✔ a szállást reggelivel,
✔ a transzfereket,
✔ a városnézést Szentpéterváron (belépővel a Péter-Pál erődbe)

és Moszkvában
✔ a magyar nyelvű idegenvezetést az összes programon.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a vízumdíjat (19 000 Ft),
– a repülőjegyet illetékkel: kb. 74.000 Ft
– az útlemondási biztosítást (1,5 %)
– A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-,

baleset- és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap,
Atlasz Premium  750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040
Ft/fő/nap), illetve a hazautazás dátumához képest minimum 6
hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok:
Ermitázs: ...................................................................... 9.500 Ft
Petrodvorec: ................................................................20.500 Ft
Puskin - Pavlovszk: ......................................................22.000 Ft
Éjszakai városnézés és a hidak .................................... 8.900 Ft
Sétahajózás a Néván .................................................. 7.900 Ft
Orosz folklór est ..........................................................15.500 Ft
Krem és Kincstár ..........................................................22.000 Ft
Nemzeti képtár és Krisztus Megmentő 
Székesegyház metróval  ..............................................11.500 Ft
Arbat, esti Moszkva ........................................................8.000 Ft

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges
belépőket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Minimum létszám: 10 fő
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal az indulás előtt.
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Ár: 145.000 Ft
+ repülőjegy

Irodalmi városnézés Szentpéterváron

Időpontok: 2018. augusztus 1.
Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, átszállással
Elhelyezés: 3*+-os, Nevsky sugárúton fekvő belvárosi szállodá-

ban, kétágyas szobákban, Hotel Oktyabrskaya
Ellátás: reggeli 

Részvételi díj: ............................................................145.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................48.000 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................21.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást reggelis ellátással, a transzfert, a megadott progra-

mokat, és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel: kb.  69.700 Ft, vízumdíjat: 19.000 Ft,

belépőket: kb. 60 EUR/fő (helyszínen fizetendő), útlemondási
biztosítást: 1,5%, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást.

Fakultatív programok:
Ermitázs: ....................................................................11.000 Ft
Orosz múzeum: ..............................................................6.000 Ft

IRODALMI VÁROSLÁTOGATÁSOK ENDREI JUDITTAL

Szentpétervár és Moszkva újabb és újabb utazásokra csábítja az érdeklődőket. Fedezzük fel együtt ezt a két lenyűgöző
várost, induljunk el a híres orosz költők és írók nyomában. 

1.nap: Budapest – Szentpétervár
Indulás Budapestről déli órákban menetrend szerinti já-
rattal moszkvai átszállással. Érkezés után transzfer a
szállodába.
2. nap: Szentpétervár
Városnézés, melynek  során idegenvezetőnk szót ejt Gogol írói
munkásságáról és ellátogatunk arra a környékre, ahol az író lakott,
megtekinthetjük Gogol egészalakos szobrát, illetve a különleges
„orr” szobrot. Folytatva utunkat elhaladunk az Anicskov palota, az
Orosz Nemzeti Könyvtár, Krylov szobra, a Mihalylov kastély, a Mű-
vészet tér és Puskin szobra mellett. Kávészünet a csodálatos
„Könyvek házában”. A program során látogatás a Nabokov lakás-
múzeumban. Fakultatívan ellátogathatunk a Téli Palota magvát
képező Ermitázsba.  Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leg-
híresebb múzeuma, mely a Néva partján található. Este lehetőség
nyílik egy színházi vagy balett előadáson részt venni.
3. nap: Puskin
Kirándulás Puskinba. A Líceumot keressük fel, ahol Puskin
tanult. Ezután ellátogatunk a Líceum közelében található
Puskin dácsa múzeumba. 1831-ben a házasságkötését kö-
vetően az író ebbe a faházba költözött. A délután folyamán
felkeressük a Puskin lakás-múzeumot. Az író 1836-ban köl-

tözött ide és egy végzetes párbaj következtében 1 évvel
később itt is hunyt el. 
4.nap: Szentpétervár
Dosztojevszkij emlékét kutatjuk a városban (gyalogos
program). A program során felkeressük Dosztojevszkij la-
kóházát, ahol 1878-tól kezdve élt. Dosztojevszkij egyik leg-
jelentősebb regénye, a Bűn és bűnhődés Szentpétervár
utcáin játszódik. Sétánk során felkeressük a mű valós hely-
színeit. Később fakultatív ebéd egy tipikus orosz ételeket
kínáló étteremben, a Severanin-ban (jelentkezés és fizetés
a helyszínen). Fakultatívan ellátogatunk az orosz művészet
legnagyobb gyűjteményének helyet adó Orosz Múzeumba. 
5. nap: Szentpétervár – Budapest 
Délelőtt ellátogatunk az Alekszandr Nyevszkij kolostorba.
A kolostort, mint oly sok más létesítményt Szentpétervá-
ron, 1710-ben I. Péter orosz cár alapította. A  kolostor sír-
kertjében számos orosz író és művész sírhelye található
meg: pl. Dosztojevszkij, Csajkovszkij. A déli órákban
transzfer a repülőtérre, utazás Budapestre moszkvai át-
szállással.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

Ár: 135.000 Ft
+ repülőjegy

Irodalmi városnézés Moszkvában

Időpont: 2018. szeptember 13.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti 
Aeroflot járattal

Elhelyezés: 4*-os szállodában, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli 

Részvételi díj: ............................................................135.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................25.500 Ft
Félpanziós felár: ..........................................................14.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást reggelis ellátással, a transzfert, a megadott progra-

mokat, és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel: kb. 72.500 Ft, vízumdíjat: 19.000 Ft,

belépőket: kb. 40 EUR/fő (helyszínen fizetendő), Útlemondási
biztosítást: 1,5%, Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást. 

1-2. nap: Budapest – Moszkva
Utazás Budapestről közvetlen menetrend szerinti járattal
Moszkvába. Érkezés után transzfer a szállodába. Másnap
Lev Tolsztoj nyomán járunk, ellátogatunk az író Khamovniki-
ben található lakóházába, melyet múzeummá alakítottak át.
Ezt követően a Tolsztoj irodalmi múzeumba látogatunk el.
Az író és a családja 1882 és 1921 között élt ebben a házban.
A délutáni órákban a Borogyinoi csata emlékmúzeumát ke-
ressük fel. A csata 1812-ben zajlott le és a napóleoni háborúk
legvéresebb ütközete volt. A kollekció fegyvereket és katonai
öltözékeket is felvonultat, ám a legértékesebb darabja a 115
m hosszú és 15 m magas körkép festmény. Este lehetőség
nyílik egy színházi vagy balett előadáson részt venni.
3. nap: Moszkva
Autóbuszos városnézés: Szófia rakpart, Megmentő Krisztus
Székesegyház, Novogyevicsij kolostor. A kolostor területén
felkeressük a sírkertet. A létesítmény területe a 16. század
óta temetkezési hely, ahol híres arisztokrata családok, a mű-
vészet és a politika számos ismert képviselőjét temették el,
például Bulgakovot, Csehovot, Gogolt, Jelcint. Ezután felke-
ressük a Lomonoszov Egyetemet, ahol tartunk egy rövid pi-
henőt. Városi sétánk a világhírű Vörös téren végződik, a
Vaszilij Blazsennij székesegyház megtekintésével (kívülről).
Ezt követően 1,5 órás hajózás a Moszkva folyón.
4. nap: Moszkva
Ezen a napon Anton Csehov, Mihail Bulgakov és Boris Paster-
nak Moszkvában töltött éveit kutatjuk fel. Csehov 1886-ban

költözött a kis moszkvai vörös téglás házba, mely most egy
hangulatos múzeumnak ad helyet, ahol a lakóhelyiségekben
az író dolgozószobája, magánrendelője és a berendezési tár-
gyai tekinthetők meg. Mihail Bulgakov a Mester és Margarita
c. művének helyszíneit az általa is megélt és ismert épületekről
mintázta. Például Bulgakov saját lakásában kialakított mú-
zeum a műben a Sátán lakhelye, míg a Mester házát az író ba-
rátjának lakóházáról mintázta. Programunk keretén belül a mű
helyszíneit keressük fel. A szovjet írók részére Peredelkino-ban
15 darab faházat építettek fel. A kis erdőben elszórtan elhe-
lyezkedő házak egyikében élt és alkotott a Nobel-díjat nyert
Zsivágó doktor „szülőatyja”, Borisz Paszternák. A múzeumban
az író személyes tárgyai, illetve az édesapja, Leonid Paszternák
festőművész alkotásai is megtekinthetők.
5. nap Moszkva – Budapest 
Makszim Gorkij emlékmúzeumnak helyet adó, az orosz
szecesszió egyik leggyönyörűbb alkotását, a Ryabus-
hinsky palotát 1931-ben Sztálin adományozta az írónak.
Délelőtti kirándulásunk alkalmával ezt keressük fel. Az épü-
let mind kívülről, mind pedig belülről nagyon látványos, leg-
díszesebb eleme a mészkő lépcsősor, de a festett
üvegablakok és a díszesen faragott ajtófélfák is igen meg-
kapók. A kiállításon Gorkij személyes tárgyai tekinthetők
meg.  A kora délutáni órákban transzfer a repülőtérre, köz-
vetlen menetrend szerinti járattal hazautazás Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.
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1. nap: Budapest – Moszkva: városnézés
Indulás Budapestről 05:55-kor közvetlen menetrend sze-
rinti járattal. Érkezés 09:25-kor, majd az orosz főváros meg-
ismerését rögtön autóbuszos városnézéssel kezdjük.
Elsőként a Lomonoszov Egyetem főépületét érintjük, mely
a Veréb-hegyen található. Tartunk egy rövid pihenőt, mivel
a hegyről gyönyörű kilátás nyílik Moszkvára. Majd utunkat
Moszkva délnyugati része felé folytatjuk, ahol célpontunk
a Novogyevicsij kolostor. A 16-17. századi III. Vaszilij nagy-
fejedelem által alapított építészeti remekmű a Kreml után
az orosz főváros egyik leghíresebb műemléke. A kolostor
temetőjében számos híresség sírja található, mint például:
Mihail Bulgakov, Nyikolaj Gogol, Anton Csehov, Szergej Pro-
kofjev. A temetőben egy rövid sétát teszünk, a kolostort vi-
szont csak kívülről tekintjük meg. Ezt követően a
Megmentő Krisztus Székesegyházat keressük fel. Autóbu-
szos városnézésünk az UNESCO világörökség listáján sze-
replő Vörös téren ér véget, melynek jellegzetes épületei
Moszkva jelképévé váltak. Egy rövid sétát teszünk a téren,
majd transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása.
2. nap: Moszkva: Kreml
Reggeli után városnézésünk fakultatívan folytatódik a kihagy-
hatatlan, szintén a világörökség részévé vált Kreml és Kincstár
megtekintésével, melyhez metróval utazunk. A Kreml területén
sétálva érkezünk el a Kincstárhoz.  A régebben fegyvertárként
működő épületben ma kincstár található, amelyben a cári

udvar tárgyi történelme látható, orosz mesterek által készített
ezüst és arany ékszerek, illetve a külföldi delegációk ajándékai.
Eddigi élményeinket még tovább gazdagítva, fakultatív prog-
ramként az orosz művészet páratlan gyűjteményének, a Nem-
zeti képtár (Tretyakov) megcsodálására invitáljuk Önöket. A
képtár megtekintése után a szállodába metróval utazunk visz-
sza, mely utazás során megtekintjük a világhírű metróhálózat
néhány igazi műalkotásként számon tartott állomását is. Este
fakultatív, hangulatos séta a régi Arbaton, a város legrégebbi
sétálóutcáján, majd felejthetetlen napunk Moszkva autóbu-
szos megtekintésével zárul. 
3. nap: Szergiev Poszad – VDNH
Reggeli után fakultatív programként egy kirándulásra hív-
juk Önöket Szergijev Poszádba, az ősi orosz ortodox egy-
ház centrumába, mely templomokban, kolostorokban és
szent helyekben gazdag. (Moszkvától 71 km-re észak-ke-
letre található.) A program végén ebéd Szergiev Poszad-
ban, egy hagyományos orosz éteremben, ahol az orosz
gasztronómia legismertebb és legízletesebb ételeit fo-
gyasztjuk el. A késő délutáni órákban érünk vissza Moszk-
vába, ahol a VDNH területét keressük fel. Hatalmas
területén a volt szovjet tagköztársaságokat bemutató pa-
vilonok kerültek kialakításra. A moszkvaiak kedvelt pihenő
parkja, mivel az épületek szépen kialakított zöld környe-
zetben találhatók. A program végén a szállodába metró-
val utazunk vissza.).

4 nap: Moszkva – Kolomenszkoje - Caricinó– Budapest
A reggelit követően kijelentkezés a szállodából. Utolsó na-
punkon elsőként a Kolomenszkoje építészettörténeti mú-
zeumot keressük fel. A park területére Oroszország több
tájáról fából készült épületeket szállítottak, például Nagy
Péter 1702-ben készült arhangelszki faházát. A kora dél-
utáni órákban felkeressük Moszkva egy különleges park-
ját, Caricinót. Nagy Katalin cárnő 1775-ben vásárolta meg
a területet, és ő nevezte el Caricinónak („cárnői birtok”).
Manapság közkedvelt park, ahol hidak, pavilonok, tavak
és a hatalmas szökőkút kápráztatja el a látogatókat. Ca-
riconóból transzfer a repülőtérre. Utazás Budapestre köz-
vetlen menetrend szerinti járattal, indulás 21:55-kor,
érkezés 23:30-kor.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt 
változhat!

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• A Kreml és a Vörös tér
• Novogyevicsij kolostor
• Szergijev Poszad – Szentháromság Szergij kolostor épü-

letegyüttese
• Kolomenszkoje - Feltámadás-templom

Ár: 67.000 Ft-tól + repülőjegy
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Az aranykupolák városa – Moszkva

2018.
06.21.
07.19.
08.02.
08.06.*
08.16.
09.13.
09.20.
10.31.**

A részvételi díj tartalmazza:
✔ A szállást reggelivel, a transzfereket, az autóbuszos város-

nézést, a Kolomenszkoje és Caricinó programot és a magyar
nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel, személyenként 1 db max. 10 kg max.

55 x 40 x 23 cm kézipoggyászt és személyenként 1 db max. 20
kg-os feladandó bőröndöt: 72.500 Ft, a vízumdíjat: 19.000 Ft,

– az útlemondási biztosítást: 1,5 %

A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, bale-
set- és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Pre-
mium 750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a
hazautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél. 

Szálloda kategóriák:
3*+ és 4* - A város keleti részén fekvő, központhoz közeli (metró-
val 30 percre a Vörös tértől, a Partizanszkaja metró megálló köz-
vetlen közelében lévő) Izmailovo Hotel. Mindkét szállás kategória
a hotel 3*-os (Gamma épület) és 4*-os (Delta épület ) részeiben
kerül elhelyezésre, az adott besorolásnak megfelelő szobákban.

Fakultatív programok (garantált indulás):
Kreml és Kincstár (metróval) ........................................17.500 Ft 
Szergiev-Poszad és VDNH (ebéddel) ..............................25.500 Ft
Arbat – Esti Moszkva .................................................. 8.500 Ft
Nemzeti képtár - Tretyakov és Metro (metróval) .................... 9.500 Ft

A fakultatív kirándulások árai tartalmazzák a belépőjegyeket, a
szükséges transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetést. 
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal az indulás előtt
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Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz Air járattal
Elhelyezés: 3 éjszaka, kétágyas fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás: reggeli

Indulási időpontok                                 3*                               4*
Június 21. (fehér éjszakák). .........75.000 Ft  .................. -
Július 19., augusztus 2., 
augusztus 16., szeptember 13., . .67.000 Ft ................75.000 Ft
szeptember 20.
Egyágyas felár/3 éj ......................19.500 Ft ................22.500 Ft
Félpanziós felár/3 alkalom...........11.500 Ft ................11.500 Ft

* Augusztus 6. Debreceni indulás, WizzAir járat, 5 nap/4 éjszakás
program: Részvételi díj 3*-os elhelyezéssel: 73.000 Ft
** Október 31. Budapesti indulás, Aeroflot járat, 5 nap/4 éjszakás
program: Részvételi díj: 3*-os elhelyezéssel 77.000 Ft, 4*-os elhe-
lyezéssel 83.000 Ft 
Részletek a honlapunkon, illetve érdeklődjenek a kollégáinknál.
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Fakultatív programok Moszkvában
KREML ÉS KINCSTÁR 
Kreml - A világörökségek listáján szereplő épületegyüttes
Moszkva kihagyhatatlan része. A híres templomok közül
kiemelhető a Lázár templom, az Uszpenszkij székesegy-
ház, a Blagovescsenszkij székesegyház, az Arhangelszkij
székesegyház, a látnivalók közül pedig a Nagy Iván ha-
rangtorony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák pa-
lotája és a Kongresszusi Palota.
További információ: www.kreml.ru és www.1000ut.hu

Kincstár - A régebben fegyvertárként működő épületben ma
kincstár található, amelyben a cári udvar tárgyi történelme
látható, orosz mesterek által készített ezüst és arany éksze-
rek, illetve a külföldi delegációk ajándékai. Megtekinthetők a
cári koronázási kellékek és ruházat, díszes étkészletek, a
híres Faberge tojások és régi fegyverek.
További információ: www.kreml.ru/en/museums/armo-
ury és www.1000ut.hu

SZERGIEV POSZAD ÉS VDNH KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT 
Szergiev Poszad (Zagorszk) - Moszkvától mintegy 60
km-re található kisváros. Legnagyobb értéke az 1340-ben
alapított Szt. Szergej kolostor, történelmi és egyházi szem-
pontból Oroszország egyik legfontosabb kolostora. 1408-
ban a tatárok feldúlták, de 10 év elteltével már álltak az új,

kőből épült falak. Fő látványosságai az Andrej Rjubljov
által festett ikonok. A székesegyházban helyezték el Szt.
Szergius maradványait, mely évente zarándokok ezreit
vonzza. A település az „Aranygyűrű” városainak egyike. A
kolostor 1993 óta a világörökség része.
További információ: www.stsl.ru és www.1000ut.hu

VDNH kiállítási központ (más néven: Összoroszországi
Kiállítási Központ) – Hatalmas területén a volt szovjet
tagköztársaságokat bemutató pavilonok kerültek kialakí-
tásra. A moszkvaiak kedvelt pihenő parkja, mivel az épü-
letek szépen kialakított zöld környezetben találhatók. A
kiállítási terület egyik érdekes látnivalója a szovjet filmek
főcíméből ismert, az 1937-es párizsi világkiállításra készült
Munkás és kolhozparasztnő szobor. A park közvetlen kö-
zelében látható a 100 méter magas Szputnyik emlékmű,
amely egy kilőtt rakétát ábrázol. Az emlékmű mellett várja
látogatóit az Űrhajózási múzeum, melyben a Vosztok–1
is megtalálható. Ebben az űrhajóban kerülte meg Gagarin
a Földet. (A múzeumlátogatás egyénileg történik; belépő-
jegy a helyszínen fizetendő: kb. 250 rubel.) 
További információ: www.vdnh.ru/en és www.1000ut.hu

NEMZETI KÉPTÁR (TRETYAKOV) ÉS METRÓ
Tretyakov képtár - A XIX. században élt Tretyakov fivérek

magángyűjteményéből alakult képtár a legfontosabb
orosz művészet kulturális létesítménye, amelyben világ-
hírű ikonok mellett nem kevésbé ismert orosz festők leg-
híresebb alkotási találhatók meg. 
További információ:  www.tretyakovgallery.ru/en és
www.1000ut.hu

Metró - A moszkvai metró a világ egyik legkiterjedtebb
metróhálózata. A teljes hosszúsága 300 km. Páratlan él-
ményt nyújt a méretével és impozáns látványával. Építé-
sekor hatalmas tágas tereket alakítottak ki a föld alatt,
azokat gyakran márvánnyal burkolták, szobrokkal és más
díszítőelemekkel ékesítették. A metró Moszkva fő közle-
kedési eszköze, naponta emberek millióit szállítja.  
További információk: www.mosmetro.ru és www.1000ut.hu

ARBAT ÉS ESTI MOSZKVA
Autóbusszal bejárjuk az esti Moszkvát, melynek során az
esti megvilágításban is megcsodálhatjuk a nevezetessé-
geket, amelyek teljesen más képet festenek, mint nappal.
A program keretében lehetőségük lesz gyalogosan is meg-
nézni az Arbatot, Moszkva turisták által leginkább látoga-
tott sétáló utcáját, amely tele van régiség- és
ajándékboltokkal, és ahol esténként utcazenészek szóra-
koztatják a járókelőket. 

Programok – Ár: Ft/fő Óra 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő
Városnézés..............................................................................................................3 ...................32 500 Ft .................25 000 Ft ..............19 000 Ft ..............15 000 Ft .............12 500 Ft
Városnézés és Kreml .............................................................................................5 ...................48 000 Ft .................38 500 Ft ..............30 000 Ft ..............25 000 Ft .............21 500 Ft
Kreml és Kincstár ...................................................................................................4 ...................47 500 Ft .................40 000 Ft ..............32 000 Ft ..............28 000 Ft .............25 000 Ft
Kreml (csak idegenvezető és belépő) ..................................................................2 ...................28 000 Ft .................20 000 Ft ..............16 000 Ft ..............13 500 Ft .............12 500 Ft
Nemzeti Képtár (Tretyakov) ..................................................................................4 ...................39 000 Ft .................31 200 Ft ..............25 000 Ft ..............20 500 Ft .............18 000 Ft
Kreml és Gyémántgyűjtemény .............................................................................4 ...................80 000 Ft .................59 000 Ft ..............45 000 Ft ..............37 000 Ft .............31 200 Ft
Szergijev Poszád ....................................................................................................6 ...................70 500 Ft .................56 000 Ft ..............42 500 Ft ..............35 000 Ft .............30 000 Ft
Esti Arbat.................................................................................................................4 ...................35 000 Ft .................27 200 Ft ..............20 500 Ft ..............16 500 Ft .............14 000 Ft
Metro és Megmentő Krisztus Székesegyháza ....................................................4 ...................23 500 Ft .................16 000 Ft ..............12 200 Ft ..............10 000 Ft...............8 500 Ft
Transzfer repülőtér - szálloda ................................................................................ ....................7 500 Ft ..................12 000 Ft ...............8 500 Ft ................6 700 Ft................5 700 Ft

MOSZKVAI PROGRAMOK DÍJAI EGYÉNI UTASOK RÉSZÉRE

A programok bármely időpontra foglalhatók, igazodva a múzeumok nyitva tartási idejéhez. Az árak tartalmazzák: a belépőjegyeket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
A fenti lehetőségeken kívül egyéni utasok csatlakozhatnak kedvezőbb díjú, garantált indulású, meghatározott időpontokban szervezett, csoportos, magyar nyelven idegenvezetett fakultatív programjainkhoz is.
A részletekről honlapunkon vagy kollégáinknál tájékozódhatnak.
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Magyarországon kevésbé ismert, de más országok turistái-
nak érdekes, különleges és gyakori úticélnak számít a néhány
régi orosz városból álló “Arany Gyűrű”. Elsősorban a kultúrát
kedvelő, az orosz vidéket és a régi orosz építészet kedvelő
utasainknak ajánljuk. Valamikor sok magyar turistabusz járt
ezekben a városokban, de az út a rendszerváltás idején fele-
désbe merült. Mi ismét szeretnénk ráirányítani vendégeink fi-
gyelmét a páratlan kulturális csemegére. Aki esetleg már járt
Moszkvában és Szentpéterváron, azok számára Oroszország
mélyebb megismerését jelenti ez az út. Elbűvölőek ezek a régi
orosz városok, a vidéki emberek, a természet, az orosz táj és
a nyugalom. Igazi kulturális kikapcsolódás és pihenés. Az
orosz föld egyik legrégebbi kereskedő útvonala Moszkvától
észak-keletre indul, és gyűrűt képez a fontos kereskedőváro-
sok sorából. Az út során megcsodálhatjuk a XII. –XVII. szá-
zad orosz építészetének remekműveit, bejárhatjuk a gazdag
és gyönyörű történelmi városokat, templomokat, hallhatjuk
az ősi harangok zúgását, s egyben megismerjük az orosz kö-
zépkor fényes éveit. A klasszikus útvonal Moszkvából indul
és Vladimir, Szuzdál, Kosztroma, Jaroszlávl, Rosztov, Pere-
jaszlavl Zalesszkij és Szergijev Poszad városait fűzi fel, meg-
téve közben 680 kilométert. 

1. nap: Budapest – Moszkva
Indulás Budapestről Moszkvába közvetlen menetrend sze-
rinti járattal. Érkezés után transzfer a szállodába, a szállás
elfoglalása.

2. nap: Moszkva
Reggeli után autóbuszos városnézés, melynek során meg-
tekintjük a Szofia rakpartot, a Megváltó Krisztus székesegy-
házat, a Novogyevicsij kolostort és a Lomonoszov
Egyetemet. Programunk a Vörös Téren, a Vaszilij Blazsenij
székesegyház megtekintésével ér véget (kívülről). A város-
nézés fakultatívan folytatódik a kihagyhatatlan, a Világörök-
ség részévé vált Kreml épületeivel. Itt található a Nagy Kreml
Palota, a Lázár templom, az Uszpenszkij Székesegyház, a
Blagovescsenszkij Székesegyház, az Arhangelszkij székes-
egyház, a Nagy Iván harangtorony, a Tizenkét Apostol temp-
loma, a Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. 
3. nap: Vlagyimir
Reggeli után indulás Vlagyimirba. Az ebéd elfogyasztása
után városnézés (Uszpenszkij és Dmitrij Székesegyházak,
Aranykapu, kristályüveg múzeum megtekintése.) Délután
kirándulás Bogoljubovoba, ahol a Pokrov-na-Nerli templo-
mot vagy a Bogoljubov kolostort tekintjük meg.Transzfer
Szuzdálba. A szállás elfoglalása után vacsora.
4. nap: Szuzdál – Kosztroma
Reggeli után szuzdáli városnézés: Kreml és a fából készült mű-
alkotások múzeumának megtekintése. Ebéd után elutazás
Kosztromába. A szállás elfoglalása után vacsora.
5. nap: Kosztroma – Jaroszlávl
Reggeli után városnézés Kosztromában, melynek során meglá-
togatjuk az ipatyevi monostort (Troickij székesegyház). Utána el-
utazás Jaroszlávlba, ahol ebéd után városnézésen vesznek részt

utasaink. Megtekintjük a Szpaszo-Preobrazsenszkij monostort
és Ilja Prorok templomait. A szállás elfoglalása után vacsora.
6. nap: Rosztov – Szergijev Poszad – Moszkva
Reggeli után elutazás Rostovba, a városnézést követően tovább-
utazás Szergijev Poszadba, amely az ősi orosz ortodox egyház
központja, templomokkal, kolostorokkal, szent helyekkel. Útköz-
ben megálló Perejaslavl Zalesszkijbe, amely város szintén tagja
az Arany Gyűrűnek. Elutazás Moszkvába, a szállás elfoglalása.
7. nap: Moszkva – Budapest
Reggeli után fakultatív programként idegenvezetővel a
Nemzeti Képtárat (Tretyakov) tekintjük meg. Közlekedés
metróval, közben lehetőségünk lesz megismerkedni a leg-
szebb moszkvai metróállomásokkal. Délután transzfer re-
pülőtérre és hazaindulás Budapestre.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• A Kreml és a Vörös tér
• Novogyevicsij kolostor
• Szergijev Poszad – Szentháromság Szergij kolostor 

épületegyüttese
• Vlagyimir Fehér Műemlékei
• Szuzdál Fehér Műemlékei
• Jaroszlávl történelmi városmagja

Az Arany gyűrű ajánlatok Moszkva nélkül orosz nyelvű idegen-
vezetéssel több időpontban is elérhetők. Ára: kb. 119.000 Ft-tól
+ repülőjegy. A részletekről érdeklődjön irodánkban!

Moszkva

OROSZORSZÁG

Vlagyimir
Szuzdál
Kosztroma

Jaroszlávl
Rosztov

Szergijev Poszad

Ár: 177.000 Ft + repülőjegy
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Az aranygyűrű városai 
Moszkva és környéke

2018.
05.15.
08.08.

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3*-os, kétágyas fürdőszobás szállodai szobákban 
Ellátás: a program szerint

Részvételi díj: ............................................................177.000 Ft
Egyágyas felár..............................................................45.000 Ft
Félpanziós felár Moszkvában (3 alkalom) ....................15.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállást kétágyas szobákban,
✔ a 2. és 7. napon reggelit,
✔ a többi napon teljes ellátást,
✔ a transzfereket,
✔ az Arany Gyűrű belépőjegyeinek árát,
✔ valamint a helyi magyar nyelvű idegenvezetést.
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A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 80.000 Ft),
– vízum: 19.000 Ft,
– és az útlemondási biztosítás (1,5 %).

A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, bale-
set- és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Pre-
mium 750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a
hazautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok:
Kreml ..................................................................................8.000 Ft 
Nemzeti Képtár (Tretyakov) és metró..................................8.000 Ft

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket, a
transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
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1-2. nap: Budapest – Kazany
Utazás Budapestről Kazanyba repülővel menetrend szerinti
járattal átszállással. Érkezés után transzfer a szállodába.
Kazany Oroszország egyik legrégebbi települése, a Tatár
Köztársaság fővárosa. Lakosságának egyik fele orosz,
másik fele pedig tatár, e kettőség a muszlim és keresztény
kultúra harmonikus keveredését adja, mely főként az épí-
tészetben mutatkozik meg. A város egyik legfontosabb lát-
nivalója a Kazanyi Kreml, amely 2000-ben került fel az
UNESCO Világörökség listájára. Szállás Kazanyban (3 éj).
Másnap városnézés: Szabadság tér, történelmi utcák,
Mardzsani mecset, Kaban-tó, Kazanyi Kreml, Bauman sé-
tálóutca. A főutcán magas tornyú, ortodox templomok és
szuvenírboltok végeláthatatlan sora található, a városban
sétálva megtapasztalhatjuk, hogy Kazany rendkívüli tiszta,
rendezett, gazdag és igényes település. A város belső ré-
szein járva szinte múzeumváros-érzése van az embernek,
olyan jó állapotúak az épületek. Délután szabad idő a bel-
városban. Gasztronómiai kalandozásra is indulhatunk, ren-
geteg lehetőség várja a látogatókat: tradicionális vagy
ultramodern, orosz, tatár, európai vagy akár grúz étterem. 
3. nap: Bolgar
Reggel ellátogatunk Bolgar ősi városába, amely 2014-ben ke-
rült fel az UNESCO Világörökségi listára. A város a Volgai Bol-
gárország fővárosa volt, ahol 922-ben az iszlám lett a
hivatalos vallás. A város történelmi központja a tatár kultu-
rális örökség fontos része, egyike a volgai tatárok néhány

fennmaradt építészeti komplexumai közül. Szintén Bolgar vi-
lágörökségi területéhez tartozik az az 1240-ben épült, mára
teljesen felújított mecset, ahol a világ legnagyobb nyomtatott
Koránját helyezték el. A város még valamivel büszkélkedhet:
a világon itt helyezkedik el a legközelebb egymáshoz muszlim
mecset és ortodox keresztény templom. Napközben ebéd
Bolgarban, majd visszautazás Kazanyba, várható érkezés a
szállodába este 8 órakor.
4. nap: Szvijázsszk sziget – Kazany – Moszkva
A nap első felét a festői szépségű Szvijázsszk szigetnek
szenteljük. A Volga és a Szvijaga folyó összefolyásánál ta-
lálható sziget eredetileg erődítmény volt, melyet Rettegett
Iván cár építtetett négy hét alatt a Volgán több száz kilomé-
terről leúsztatott faanyagból. Ma Szvijazsszk egy kis falu, a
családok kedvelt kirándulóhelye. 1898-1906 között a Szent
Istenanyáról készült ikon tiszteletére egy rendkívül látványos,
fémkupolájú katedrálist építettek, közvetlenül emellett pedig
egy ősi fatemplom található, melyet egyetlen nap alatt szö-
gek használata nélkül, gerendákból állítottak fel. Ebéd Ka-
zanyban, majd késő délután transzfer a kazanyi repülőtérre
és utazás Moszkvába. Érkezés után transzfer a szállodába.
Szállás Moszkvában (2 éj).
5. nap: Moszkva
Reggeli után autóbuszos városnézés: Szofia rakpart, Meg-
mentő Krisztus székesegyház, Novogyevicsij kolostort, Lo-
monoszov Egyetem, Vörös Tér, Vaszilij Blazsenij
székesegyház. A városnézés fakultatívan folytatódik a ki-

Ár: 149.000 Ft + repülőjegy
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Kánok és cárok földjén 
Moszkva és Kazany

2018.
05.17.
09.04.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3-4*-os szállodákban, kétágyas szobákban
Ellátás: svédasztalos reggeli, 2 alkalommal (3. és 4. napon) ebéd

Részvételi díj: ............................................................149.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................25.000 Ft
Félpanziós felár (3 alkalom): ........................................15.000 Ft
Felnőtt pótágy kedvezmény: ..........................................5.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: 
✔ a szállást reggelivel,
✔ a 3. és 4. napon ebédet,
✔ a transzfereket,
✔ a megadott programokat és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
– a vízumdíjat (19.000 Ft), 
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 114.000 Ft), 
– és az útlemondási biztosítást (1,5 %).

A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás (Atlasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Premium
750 Ft/fő/nap, Atlasz Privileg 1.040 Ft/fő/nap), illetve a hazautazás
dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív programok:
Kreml ..........................................................................8.000 Ft
Szergiev-Poszad .......................................................16.500 Ft

A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket,
a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
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hagyhatatlan, a Világörökség részévé vált Kreml épületei-
vel. Itt található a Nagy Kreml Palota, a Lázár templom, az
Uszpenszkij Székesegyház, a Blagovescsenszkij Székes-
egyház, az Arhangelszkij székesegyház, a Nagy Iván ha-
rangtorony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák
palotája és a Kongresszusi Palota. 
6. nap: Szergijev Poszád – Moszkva – Budapest
Reggeli után fakultatív programként félnapos kirándulásra hív-
juk Önöket Szergijev Poszádba, az ősi orosz ortodox egyház
centrumába, mely templomokban, kolostorokban és szent he-
lyekben gazdag. A város legismertebb, meghatározó épület-
együttese a Szentháromság–Szergij-kolostor, mely 1993 óta
a Világörökség része. Ezután elmondhatjuk, hogy nemcsak a
pazar, gazdagságában egyedülálló Moszkvát láttuk, hanem a
vidéket is, amely megőrizte a hagyományos Oroszország han-
gulatát. Kora délután transzfer repülőtérre, utazás Budapestre
menetrend szerinti közvetlen Aeroflot járattal.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek
• Kazanyi Kreml
• Bolgar történelmi központja
• Moszkva – Kreml és a Vörös tér
• Moszkva – Novogyevicsij kolostor
• Szergijev Poszád – Szentháromság Szergij kolostor

épületegyüttese
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1. nap: Budapest – Szentpétervár
Indulás Budapestről, utazás moszkvai átszállással Szentpéter-
várra. A magyar nyelvű telepített idegenvezetőnk a szentpéter-
vári repülőtér külső terminálján várja az utasokat. Érkezés után
transzfer a hajóhoz, a szállás elfoglalása, vacsora a hajón.
2. nap: Szentpétervár
Reggeli után városnézés Szentpéterváron. Ebéd a városban.
Utána ellátogatunk az Ermitázsba. Néhány név a gazdag kínálat-
ból: Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci, Remb-
randt. Az esti órákban fakultatív programként hajókirándulásra
nyílik lehetőség Szentpétervár hangulatos csatornáin és a Néván. 
3. nap: Szentpétervár – Petrodvorec
A reggelit követően fakultatív kirándulás Petrodvorecbe, az
„orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos cári nyara-
lóba, ahol bemegyünk a Nagy Palotába, illetve a szökőkutakat 
és a gyönyörű parkot tekintjük meg. A délutáni órákban kiha-
józás. A hajó a Néva-folyón Moszkvába indul, az Onyegató, a
Fehér-tó és a Ladoga-tó érintésével, majd a Volgán és a
Moszkva folyón halad tovább.
4. nap: Mandrogi
Érkezés Mandrogiba, ahol egy skanzen jellegű orosz falut tekin-
tenek meg. A település a Svir folyó mentén, a Ladoga és az
Onyega tavak között fekszik, ideális hely a természet lágy ölé-
ben való pihenésre. Külön díj ellenében: vodka múzeum látoga-
tás (helyszínen fizethető be). Végül piknikezés saslik sütéssel.
5. nap: Kizsi-sziget
Ezen a napon Kizsi-szigeten köt ki a hajó, ahol az UNESCO
által a Világörökség részének nyilvánított Preobrazsenszkij

templom tekinthető meg. A templom egy ősi orosz szak-
rális hely, kizárólag farönkökből építették, szögek felhasz-
nálása nélkül. A kirándulás folyamán a népművészeti,
építészeti és néprajzi múzeumot is megtekinthetik. 
6. nap: Gorici
Goriciben, az Aranygyűrű városainak egyik tagjában száll-
nak partra. Autóbusszal meglátogatják a Kirillo-Belozerszkij
kolostort és az ikonmúzeumot. 
7. nap: Jaroszlávl
A mai napon a hajó az Aranygyűrű városainak egy újabb
tagjánál, Jaroszlávl-nál köt ki. A város történelmi központ-
ját 2005-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára.
A buszos városnézés során Illés próféta templomát (kívül-
ről), Szent Miklós templomát (belülről), a régi kormányzói
épületet (belülről; ma művészeti galéria) és a helyi piacot
keresik fel.
8. nap: Uglics
Érkezés Uglicsba, az ősi orosz városba, ahol gyalogos városné-
zés keretében megtekintik a Kremlt és a Vérző Dmitrij templo-
mot. A város szintén az Aranygyűrű városainak egyik állomása.
9. nap: Moszkva
Délután érkezés Moszkvába. A városnézés során megtekint-
jük: Tverszkaja utca, Bolsoj színház, KGB épülete, Novogye-
vicsij kolostor, Vörös tér. Fakultatív programként, az orosz
művészet gyűjteményének, a Nemzeti képtár (Tretyakov)
megcsodálására invitáljuk Önöket. Vacsora a hajón. Este
autóbuszos városnézés keretében Moszkva éjjeli fényekben,
valamint a metró meglátogatása fakultatívan.

10. nap: Moszkva
Reggeli után ismerkedés Moszkva történelmi múltjának köz-
pontjával, a Kreml épületeivel: Lázár templom, Uszpenszkij szé-
kesegyház, Blagovescsenszkij székesegyház, Arhangelszkij szé-
kesegyház, Nagy Iván harangtorony, Tizenkét Apostol temploma,
Pátriárkák palotája, Kongresszusi Palota. Ezt követően fakultatív
program: a Kincstár megtekintése. Este fakultatív folklór programon
vehetnek részt.
11. nap: Moszkva – Budapest
Reggeli után transzfer Moszkvába, program idegenveze-
téssel, délután transzfer a repülőtérre majd hazautazás
közvetlen repülőjárattal Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Szentpétervár történelmi belvárosa
• Petrodvorec
• Puskin
• Pavlovszk
• A Kreml és a Vörös tér
• Novogyevicsij kolostor
• Kizsi-sziget – szabadtéri néprajzi és építészeti múzeum
• Jaroszlávl történelmi belvárosa

A hajótársaság a programváltoztatás jogát fenntartja!
Az érkezési és az indulási időpontok az időjárási, illetve a ha-
józási feltételek és körülmények függvényében változhatnak.

Szentpétervár
Mandrogi

Kizsi-sziget

Jaroszlávl

Gorici

Uglics

Moszkva

Petrodvorec

OROSZORSZÁG

Ár: 355.000 Ft-tól + repülőjegy

Szentpétervár – Moszkva hajóút

2018.
06.09.*
06.30.*
07.21.
08.11.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 10 éj a hajón, kétszemélyes,(külön álló ágyas), komfortos,

ablakos 3*-os kabinokban (zuhanyzó, wc, klíma, hűtő)
Ellátás: teljes panzió

Részvételi díj Ft/fő
Június 9.*, Június 30.* ..............................................375.000 Ft
Július 21. ..................................................................365.000 Ft
Augusztus 11. ............................................................355.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................70.000 Ft
* Fehér éjszakák időszaka

A részvételi díj tartalmazza:
✔ az elhelyezést kétszemélyes kabinokban, a teljes ellátást, a program

szerinti kirándulásokat, az animációs, illetve változatos szórakoz-
tató programokat a hajóúton, a magyar nyelvű idegenvezetést (ide-
genvezetés a szentpétervári repülőtérre való érkezéstől a moszkvai
repülőtérig, a hazautazásig). 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel: kb. 121.000 Ft., a vízumdíjat (19.000 Ft), az út-

lemondási biztosítást (1,5 %), a vízumhoz szükséges Oroszországra
is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, illetve a ha-
zautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél. 

Fakultatív programok:
Sétahajózás a Néván és csatornáin ........................kb. 15.500 Ft
Petrodvorec ............................................................kb. 33.000 Ft
Nemzeti képtár ......................................................kb. 16.000 Ft
Kincstár ..................................................................kb. 20.800 Ft
Moszkva esti fényekben és metró ..........................kb. 13.900 Ft
Folklór est Moszkva................................................kb. 23.000 Ft
A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket, a
transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést. A fakultatív programok
árai tájékoztató jellegűek. A végleges árak a honlapunkon láthatók.
Minimum létszám: 10 fő.
Jelentkezés: legkésőbb 1 hónappal az indulás előtt.
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1-2. nap: Budapest – Moszkva
Indulás Budapestről. Érkezés Moszkvába, transzfer a repü-
lőtérről a hajóra, majd vacsora. Másnap autóbuszos város-
nézés, melynek végén megérkezünk a Vörös térre.  Ebéd a
városban, majd a Tretyakov képtárat keressük fel, mely az
orosz művészet legfontosabb kulturális létesítménye. Va-
csora a hajón. Este fakultatív autóbuszos városnézés. Ezt
követően a moszkvai metrót keressük fel. 
3. nap: Moszkva 
Folytatjuk városlátogatásunkat a belvárosban a Kreml meg-
tekintésével, immáron belülről is. Ebédünket már a hajón fo-
gyasztjuk el és közben meg is kezdjük az utazást Uglics felé.
4. nap: Uglics
Ebéd után érkezés Uglicsba, az ősi orosz városba, ahol gya-
logos városnézés keretében megtekintik a Kremlt és a
Vérző Dmitrij templomot. A város szintén az Aranygyűrű
városainak egyik állomása.
5. nap: Jaroszlávl, Kosztroma
A mai napon a hajó az Aranygyűrű városainak egy újabb
tagjánál, Jaroszlávl-nál köt ki. A város történelmi központ-
ját 2005-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára.
A buszos városnézés során Illés próféta templomát, Szent
Miklós templomát és a régi kormányzói épületet keresik
fel. Kora délután érkezés Kosztromába, buszos városnézés,
melynek során megtekintjük az ipatyevi kolostort és a
szentháromság katedrálist.
6. nap: Nyizsnij Novgorod
Ebéd után a program autóbuszos városnézés, melynek

során megtekintjük a Kremlt. Fakultatív programként a
város művészeti múzeumának megtekintését kínáljuk. A
kiállítás antik műemlékeket és festményeket mutat be. 
7. nap: Csebokszári
Megérkezünk Csebokszáriba, amely Oroszország egy törté-
nelmi városa és a Csuvas Köztársaság fővárosa. Legfonto-
sabb látnivalója és történelmi emléke a Vvegyenszkij
katedrális. Buszos városnézés. Fakultatív programként láto-
gatás a város sörmúzeumában. A múzeumban a sörkészítés
történetével ismerkedhetnek meg a suméroktól a napjainkig. 
8. nap: Kazany
Érkezés Kazanyba, amely Oroszország egyik legrégebbi te-
lepülése, a Tatár Köztársaság fővárosa. A legfontosabb lát-
nivaló a Kreml, ahol az orosz építészeti emlékek szinte
érintetlenül maradtak fenn. A védett történelmi épületegyüt-
tes 2000-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára.
9. nap: Szamara
Érkezés Szamarába, Oroszország hatodik legnépesebb vá-
rosába. Történelmi város, a középső-volgai régió fontos
központja. Városnéző körútra invitáljuk Önöket, amely ke-
retében meglátogatjuk a Művészeti Galériát. Fakultatív
programként a Sztálin bunker megtekintését kínáljuk. A
Szamarában található Sztálin bunker az egyik leglátványo-
sabb, hiszen 37 méter mélységű, mely 12 emelet magas-
ságnak felel meg.
10. nap: Szaratov
Autóbuszos városnézés Szaratovban, a szovjet korban
elzárt városban. A települést külföldiek nem látogat-

Ár: 550.000 Ft + repülőjegy
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Moszkva – Asztrahány hajóút 

2018.
09.08.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, oda úton köz-
vetlen járattal, visszafelé moszkvai átszállással

Elhelyezés: 13 éjszaka a hajón kétszemélyes (külön álló ágyas),
komfortos, ablakos kabinokban (fürdő, wc, klíma, hűtő).

Ellátás: teljes panzió

Részvételi díj: ............................................................550.000 Ft
Egyágyas felár: ............................................................78.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔Az elhelyezést kétszemélyes kabinokban, a teljes panziós ellátást,

kirándulásokat a program szerint, a szükséges transzfereket, ani-
mációs, illetve változatos szórakoztató programokat végig a hajó-
úton, magyar idegenvezetés (az idegenvezetés Moszkvába
érkezesünktől a budapesti gép Asztrahányban való felszállásig).

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel: kb.130.000 Ft, 

vízumdíj (19.000 Ft), útlemondási biztosítás (1,5%). 

A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítás (irodánkon keresztül is köthető: At-
lasz Classic 580 Ft/fő/nap, Atlasz Premium 750 Ft/fő/nap, 
Atlasz Privileg 1 040 Ft/fő/nap), illetve a hazautazás dátumához
képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél.
Minimum csoportlétszám: 20 fő

Fakultatív programok:
Moszkva esti fényekben és a metró ........................kb. 13.900 Ft
Művészeti múzeum Nyizsnij Novgorodban ..............kb. 6.000 Ft
Sörmúzeum Csebokszáriban (kóstolással) ............kb. 12.000 Ft
Sztálin bunker Szamara............................................kb. 6.000 Ft
Sztálingrádi csata múzeuma Volgográd ..................kb. 9.900 Ft
A fakultatív programok árai tájékoztató jellegűek. A végleges árak a
honlapunkon láthatók. A fakultatív programok díjai tartalmazzák a
szükséges belépőket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Minimum létszám: 10 fő. 
Jelentkezés: legkésőbb 1 hónappal az indulás előtt.
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hatták, ugyanis fontos hadiipari központ volt. A város
bájos hangulatát épületei és parkjai adják, többek kö-
zött a moszkvai barokk stílusban épült Szentháromság
katedrális (17. század).
11. nap: Volgográd 
Megérkezünk Volgográdba. A várost sokáig Sztálingrádnak
hívták, amely név ismerősen cseng a második világháború-
ban zajlott nagy sztálingrádi csatáról. A város egyik legfőbb
látványossága a Mamayev-domb, amelyen megcsodálhatjuk
a Haza anyácska szobor monumentalitását.Fakultatív prog-
ramként a sztálingrádi csata múzeumát kereshetjük fel.
12-14. nap: Asztrahány – Budapest 
Utazással töltjük a napot, menet közben különböző szó-
rakozási lehetőségek a fedélzeten. 13. napon megérke-
zünk Asztrahányba. A 13. században tatárok által
alapított város legfőbb nevezetességei a vár, és a Kreml.
Az épületek megőrizték a hagyományos orosz építészet
jellegzetességeit, de külső díszítésükben barokk hatás ér-
ződik. Városnéző programunk során a Kremlt látogatjuk
meg. A 14. napon transzfer a reptérre, majd elutazás me-
netrend szerinti járattal, moszkvai átszállással Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Moszkva – Kreml és a Vörös tér
• Kazany – Kreml
• Jaroszlávl - történelmi belváros

Jaroszlávl
Uglics

Nyizsnij Novgorod Csebokszári
KazanyMoszkva

Szamara

Szaratov

Volgográd

Asztrahány 

OROSZORSZÁG

kis
 létszámú

csoport
20 fő

max.
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1-2. nap: Budapest-Moszkva
Elutazás Budapestről Moszkvába menetrend szerinti köz-
vetlen járattal. Érkezés után transzfer a szállodába (1 éj).
Másnap autóbuszos városnézés. A városnézés a Vörös
Téren, a Vaszilij Blazsennij székesegyház megtekintésé-
vel ér véget. Utána fakultatívan meglátogatható a Kreml.
Indulás Kazanyba vonattal. Szállás a vonaton (1 éj).
3. nap: Kazány
Reggel érkezés Kazányba, Tatárföld fővárosába. Egyik
legfontosabb látnivalója a Kazanyi Kreml. Szállásunk el-
foglalása után városnézés, melynek során elsőként a
Kremlt keressük fel, majd látogatás a Kul Sharif mecset-
nél, mely 2005-re készült el, amikor is a város 1000 éves
fennállását ünnepelték. Ezt követően az eklektikus stí-
lusú Tatár Elnöki Palota következik. Szállás Kazányban
(1 éj).
4. nap: Szvijazsszk sziget
Reggeli után fakultatívan a festői szépségű Szvijazsszk
szigetének látogatása. Az erődszigetet Rettegett Iván cár
építtette négy hét alatt a Volgán több száz kilométerről
leúsztatott faanyagból. Ma Szvijazsszk egy kis falu, a
családok kedvelt kirándulóhelye, afféle tatárföldi Szen-
tendre.  Délután indulás Jekatyerinburgba. Szállás a vo-
naton (1 éj).
5. nap: Jekatyerinburg
A déli órákban megérkezünk Jekatyerinburgba. 1723-ban
Nagy Péter cár rendelete értelmében az Iszety partján
kezdték el Oroszország legnagyobb vasfeldolgozó üzemé-

nek építését. A települést ekkor nevezték el Jekatyerinburg-
nak I. Katalin cárnő tiszteletére. A városnézés során meg-
csodálhatjuk a 18-19. században épített orosz
klasszicizmus épületeit. Az Októberi forradalom után II.
Miklós cárt és családját ebben a városban végezték ki.
Szállás Jekatyerinburgban (1 éj).
6. nap: Jekatyerinburg
Reggeli után szabadidő a városban, majd transzfer a pá-
lyaudvarra és utazás Novoszibirszkbe vonattal. Szállás a
vonaton (1 éj).
7. nap: Novoszibirszk
A déli órákban érkezés Novoszibirszkbe, a szibériai régió
fővárosába.  A többi szibériai városhoz hasonlóan Novo-
szibirszk gyarapodását az is elősegítette, hogy a II. világ-
háborúban 50 üzemet ide evakuáltak a Szovjetunió európai
területéről. A városnézésünk során többek között megte-
kintjük a Lenin teret és az Operaházat (kívülről). Szállás No-
voszibirszkben (1 éj).
8. nap: Novoszibirszk
Reggeli után a városnézés folytatása: felkeressük az Aka-
démiai várost és a helyi piacot is. Este transzfer pályaud-
varra, indulás Krasznojarszkba. Szállás a vonaton (1 éj).
9. nap: Krasznojarszk
Érkezés Krasznojarszkba. A település a világ legna-
gyobb vízhozamú folyamán, a Jenyiszej két oldalán
terül el, így fontos szibériai kikötőváros. A városnézés
során felkeressük a Karaulnaja hegy tetején található
kis kápolnát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész

Ár: 315.000 Ft + repülőjegy

Transzszibériai vasút és a Bajkál-tó 

2018.
06.02.
07.18.
08.07.

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal, oda úton köz-
vetlen járattal, visszafelé moszkvai átszállással, a
helyszínen vonattal

Elhelyezés: 3*-os szállodákban és vonaton
Ellátás: program szerint

Részvételi díj: ............................................................315.000 Ft
Egyágyas felár szállodai elhelyezés esetén: ................55.000 Ft
Kétfős hálófülke felár a vonaton: ....................kb. 115.000 Ft/fő
Egyágyas hálófülke felár vonaton: ........................kb. 190.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a vonatjegyeket 4 fős hálófülkékben étkezés nélkül,
✔ a városokban 3*-os szállodákban történő elhelyezést reggelivel,
✔ a megadott programokat,
✔ a szükséges transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegy illetékkel: kb. 129.000 Ft, orosz vízumdíj: 19.000 Ft,

útlemondási biztosítás: 1,5%, betegség-, baleset-, poggyász-
biztosítás.

Az előleg mértéke: 40%

Fakultatív programok:
Kreml: ............................................................................8 000 Ft
Szvijazsszk (ebéddel): ..................................................9 500 Ft
Bajkál-tavi programok magyar idegenvezetéssel, csak a belépője-
gyet szükséges fizetni (rubelben), jelentkezés a helyszínen.
Talci skanzen múzeum belépő: ....................................kb. 5 EUR
Bajkál Múzeum belépő: ..............................................kb. 8 EUR
Sétahajózás: ..................................kb. 13 EUR (minimum 10 fő)
Libegő a Csúcsra: ........................................................kb. 6 EUR
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városra. További látnivalók: 350. évforduló tere, Könyör-
gés temploma. A városnézést követően a délutáni órák-
ban továbbutazás Irkutszkba vonattal. Szállás a
vonaton (1 éj).
10. nap: Irkutszk – Lisztvjanka – Bajkál-tó
Érkezés Irkutszkba a délelőtti órákban. A város az innen
mintegy 60 kilométerre lévő Bajkál-tóból eredő Angara
folyó mellett, az abba torkolló Irkut folyó partján fekszik. A
városnézés során kívülről megtekintjük a néprajzi múzeu-
mot, a Dekabristák Házát és a Lengyel templomot. Majd
utazás Lisztvjankába, a Bajkál-tó partjára. Szállás Lisztv-
jankában (2 éj).
11-12. nap: Lisztvjanka – Bajkál-tó – Irkutszk – Budapest
Elsőként ismerkedés Lisztvjanka faluval, és annak min-
dennapjaival. A világ legmélyebb tava a Bajkál-tó, vize
a Föld édesvízkészletének egyötödét teszi ki. A tó vizé-
nek jellegzetessége, hogy nagyjából 40 méterig átlát-
szó. Itt található a Bajkál Múzeum, ahová lehetőségünk
lesz bemenni. Másnap a menetrend függvényében 
hazautazás Irkutszkból repülővel, moszkvai átszállással
Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Moszkva – Kreml, Vörös tér, Novogyevicsij kolostor
• Kazány – Kreml
• Bajkál-tó (természeti)

Garantált

in d ulás

Moszkva

Kazany Jekatyerinburg

Novoszibirszk
Krasznojarszk

Irkutszk
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1-2. nap: Budapest – Moszkva
Érkezés Moszkvába, Oroszország fővárosába. Szállás
Moszkvában (1 éj). Másnap egész napos moszkvai város-
nézés, melynek során megtekintjük a Vörös teret, a Kreml
területét és egyéb híres moszkvai látványosságokat. Este
transzfer a vasútállomásra, a szállás elfoglalása az Orient
Expresszen. Szállás az Orient Expresszen (1 éj)
3-4. nap: Jekatyerinburg
Az egész napot utazással töltjük a vonaton. Este érkezés
az Urál fővárosába, Jekatyerinburgba. Szállás Jekatyerin-
burgban (1 éj). Másnap egész napos városnézés Jekatye-
rinburgban. Az Októberi forradalmat követően II. Miklós
cárt és családját Jekatyerinburgban tartóztatták le és itt is
végezték ki. A városnézés során a XVIII-XIX. századi orosz
klasszicista építészet műremekeit láthatjuk. Délután kirán-
dulás a Romanov cári dinasztia történetéhez köthető val-
lási helyszínre. Szállás az Orient Expresszen (1 éj).
5-6. nap: Novoszibirszk
Egész napos utazás Novoszibirszkbe, a szibériai régió fő-
városába. Novoszibirszk létezése szorosan összefügg a
Transzszibériai vasútvonal építésével. Szállás Novoszi-
birszkben (1 éj). Másnap városnézés, majd délután kirán-
dulás a szibériai erdőbe. Kb. 30 km-re Novoszibirszktől
ellátogatunk Oroszország legnagyobb szabadtéri vasúti
múzeumába. Szállás az Orient Expresszen (2 éj).
7-8. nap: Krasznojarszk – Irkutszk
A mai napot Krasznojarszkban töltjük, melyet a szovjet idők-
ben zárt városként tartottak számon. Városnézés, majd ha-

jókirándulás a Jenyiszej folyón. Szállás az Orient Expresz-
szen (1 éj). Másnap érkezés Irkutszkba, a legősibb szibériai
városok egyikébe, melyet sokszínűsége miatt Szibéria Pá-
rizsának is neveztek. A kirándulás kulturális fénypontja egy
klasszikus koncert előadás. Szállás Irkutszkban (1 éj).
9-10. nap: Bajkál-tó – Ulan-ude
Érkezés a Bajkál-tóhoz. A mai napon egy panoráma uta-
zást teszünk, a vonat megáll egy kis falunál, ahol pikni-
kezünk. Hajókirándulás a Bajkál-tavon, kikötés
Lisztvjanka falunál, a fából épült templom megtekintése.
Szállás az Orient Expresszen (2 éj). Másnap érkezés
Ulan-Ude-ba. Városnézésünk során tipikus szibériai fa-
házakat láthatunk és felkeressük Oroszország legna-
gyobb buddhista templomát. Az este folyamán
határátlépés Mongóliába. 
11-12. nap: Ulánbátor – Terelj Nemzeti Park
Reggeli órákban érkezés Ulánbátorba, Mongólia fővárosába,
ahol városnézésen veszünk részt. Az este folyamán egy mongol
folklór előadásra megyünk. Szállás Ulánbátorban (2 éj). Másnap
kirándulás a Terelj Nemzeti Parkba, a Teknős Szikla megtekin-
tése és egy nomád családot látogatunk meg. Csoportunk ré-
szére külön szerveznek egy mini Naadaam fesztivált.
13-14. nap: Ulánbátor – Peking 
A 13. és 14. napon 2 opció közül választhatnak. Előzetesen
ennek megfelelően szükséges megrendelni a programot, a
helyszínen történő változtatásra nincs lehetőség.
1. opció: +1 nap Ulánbátorban, majd repülővel továbbutazás
Pekingbe. 72 órás pekingi tartózkodásunk vízummentességet

Ár: 1.520.000 Ft-tól + repülőjegy

Transzszibériai Orient Expressz

2018.
05.19., 05.25.
07.21., 07.27.
08.11., 08.17.
09.01., 09.07.

Utazás: egyénileg repülővel, menetrendszerinti járattal,
külön vonattal (Transzszibériai Orient Expressz) 

Elhelyezés: 1. opció szerint: 1 éj Moszkvában 5*, 6 éj a Transzszi-
bériai Orient Expressz hálófülkéiben, 1 éj Jekatyerin-
burgban 4*, 1 éj Novoszibirszkben 4*, 1 éj Irkutszkban 4*,
2 éj Ulánbátorban 4*, 2 éj Pekingben 5*
2. opció szerint: 1 éj Moszkvában 5*, 6 éj a Transzszibé-
riai Orient Expressz hálófülkéiben, 1 éj Jekatyerinburg-
ban 4*, 1 éj Novoszibirszkben 4*, 1 éj Irkutszkban 4*, 2
éj Ulánbátorban 4*, 1 éj kínai vonaton; 1 éj Pekingben 5*

Ellátás: teljes ellátás 

Indulási időpontok Moszkva-Peking útvonalon: 
2018. május 19, július 21, augusztus 11, szeptember 1.
Részvételi díj Standard Economy 4 fős kupéban: ......1 550 000 Ft/fő
Részvételi díj Standard Plus 2 fős kupéban: ........2 215 000 Ft/fő
Részvételi díj Deluxe Silver 2 fős kupéban: ..........3 500 000 Ft/fő

Indulási időpontok Peking-Moszkva útvonalon: 
2018. május 25, július 27, augusztus 17, szeptember 7. 
Részvételi díj Standard Economy 4 fős kupéban: 1 520 000 Ft/fő
Részvételi díj Standard Plus 2 fős kupéban: ......2 152 000 Ft/fő
Részvételi díj Deluxe Silver 2 fős kupéban: ........3 437 000 Ft/fő

Egyágyas felár (csak Standard Plus kupéban lehetséges): 
..............................................................................841 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
✔ megadott szállást, teljes ellátást, programokat a felsoroltak sz-

erint, transzfereket, angol, német, francia nyelvű idegen-
vezetést (többi idegen nyelv egyéni lekérésre).

A részvételi díj nem tartalmazza:
– repülőjegyet illetékkel: kb. kb. 150.000 Ft-tól, orosz, mongol és kínai

vízumok költségét: 74.000 Ft/fő, borravalót: kb. 200 Euro/fő, az
orosz vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítás. 
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tesz lehetővé. A program ára ebben az esetben változatlan.
Ellátogatunk a történeti múzeumba, délután szabadprog-
ram, igény szerint kasmírgyár látogatás. Este utazás repü-
lővel Pekingbe. Szállás Pekingben (2 éj). Másnap
városnézés, illetve kirándulás a Kínai nagy falhoz. Búcsú-
vacsora egy „pekingi kacsa” étteremben.
2. opció: A Transzszibériai Orient Expresszel utazás Pekin-
gig a Góbi sivatagon keresztül. A kínai vonaton kizárólag
Standard Economy és Standard Plus elhelyezést tudnak
biztosítani. Kínai vízum szükséges.
Reggeli órákban vonatunk elhagyja Ulánbátort, kb. 30
órás utazás Pekingig. Estére vonatunk eléri a mongol-
kínai határt. Az eltérő nyomtáv miatt az Orient Exp-
ressz nem folytathatja az útját Peking felé, átszállás a
kínai külön vonatra. Szállás a vonaton (1 éj). Másnap
délelőtt érkezés Pekingbe. Délután városnézés. Búcsú-
vacsora egy „pekingi kacsa” étteremben. Szállás Pe-
kingben (1 éj).
15. nap: Peking – Budapest
Transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre.

A program Peking-Moszkva útvonalon fordított sorrendben köz-
lekedik. A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Moszkva – Kreml, Vörös tér
• Bajkál-tó (természeti)
• Peking – Tiltott Város, Ég temploma, Nagy Fal
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Petropavlovszk-
Kamcsatszkij

Gejzírek-völgye

Kuril-tó

KAM
CSATKA

Vlagyivosztok
Orosz-sziget

Ár: 495.000 Ft + repülőjegy

www.1000ut.hu | www.facebook.com/1000ut | Tel.: +36 1 354 3990 | Email: group@1000ut.hu | Törzsutas kedvezmény 5%, a részletekről érdeklődjön irodánkban!26

Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3-4* szállodákban, kétágyas szobákban
Ellátás: reggeli, 1 alkalommal ebéd

Részvételi díj: ............................................................495.000 Ft
Egyágyas felár: ..........................................................129.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállásokat reggelivel, a 6. napon egy ebédet, 
✔ a szükséges transzfereket, 
✔ a belépőjegyeket és a magyar nyelvű idegenvezetést

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 400.000 Ft), 
– a vízumdíjat (19.000 Ft), 
– az útlemondási biztosítást (1,5%), 
– a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

Fakultatív programok (helyszínen fizetendő):
Helikopteres kirándulás a Gejzírek-völgyébe: .... kb. 600 EUR/fő
Helikopteres kirándulás a Kuril-tóhoz: ................ kb. 600 EUR/fő

A kamcsatkai programok időjárásfüggők! 

Minimális létszám: 10 fő

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

A körutazás az augusztus 3-án induló Mongólia és a Bajkál-tó cso-
dálatos vidékein programunkkal hosszabbítható. A részletekről ér-
deklődjenek kollégáinknál.
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1. nap: Budapest – Moszkva
Utazás Budapestről Moszkvába repülővel menetrend sze-
rinti Aeroflot járattal. Indulás 09.45-kor, érkezés 13.15-kor.
Érkezés után transzfer a szállodába, majd szabadidő vagy
az idegenvezetővel együtt metróval elutazunk a Vörös
térre, fényképezés a téren, majd a moszkvai metró leg-
szebb állomásain. Végül séta a legendás Arbat sétáló ut-
cában. Szállás Moszkvában.
2. nap: Moszkvai városnézés – Kreml – Kamcsatka
Reggeli után informatív moszkvai autóbuszos városnézés
vár ránk, melynek során megtekintjük a Szofia rakpartot,
a Megmentő Krisztus székesegyházat, a Novogyevicsij
kolostort és a Lomonoszov Egyetemet. Délután progra-
munk a kihagyhatatlan, a Világörökség részévé vált Kreml
épületeivel folytatódik.15.00-kor transzfer a repülőtérre,
utazás Kamcsatkára, indulás 19.15-kor. Éjszaka a repülőn. 
3. nap: Kamcsatka
Érkezés Petropavlovszk Kamcsatszkijba 12.30-kor. Sza-
badidő vagy az idegenvezetővel együtt utazás a Csendes-
óceán partjára, a fekete, vulkanikus eredetű homokkal
borított tengerpart megtekintése. Szállás Petropavlovszk
Kamcsatszkijban.
4. nap: Gejzírek-völgye
Egész napos fakultatív kirándulás helikopterrel a Gejzírek-
völgyébe. A kb. 6 km hosszú medencében körülbelül 90
gejzír található. Feltörésük változó, némelyik 10-12 per-
cenként, némelyik 4-5 óránként, akár 5 méter magasságig
is feltörhet. Szállás Petropavlovszk Kamcsatszkijban.

5. nap: Kuril-tó
Egész napos fakultatív kirándulás helikopterrel a Kuril-
tóhoz. A Kuril-tó a lazacok legnagyobb ívó helye Eurázsiá-
ban. Évente kb. 8 millió hal gyűlik itt össze. Az első lazacok
a nyár elején érik el az Ozernaja folyó alsó szakaszát. Végül
júliusban a lazacok több hulláma is eléri a folyó felső sza-
kaszát, és beúsznak a Kuril-tóba. A medvék számára a la-
zacok kínálják a legjobb lehetőséget arra, hogy elég zsírt
szedjenek fel télre. Naponta mintegy két kilogrammot híz-
nak. A tavat a szirti sasok is felkeresik, hogy kivegyék ré-
szüket a zsákmányból. A mai napot teljes egészében újabb
vulkánok felkeresésére szenteljük. Először az Avacsinszki
vulkánhoz megyünk, mely egy sztratovulkán, a történelmi
idők óta 16 kitörését regisztrálták, az utolsót 2008-ban.
Majd a Korjakszij tűzhányókhoz megyünk, ahol elsétálunk
a Verblyud hegyhez, melyet a két „púp” jellegű kiemelke-
dése miatt Teve hegynek nevezik. A hegy tengerszint feletti
magassága 1.200 m, de a környezetéből csak 200 méterre
emelkedik ki, úgyhogy nem igényel alpinista képességet
felmenni rá. Szállás Petropavlovszk Kamcsatszkijban.
6. nap: Avacsinszkij-öböl 
Hajózás az Avacsinszkij-öbölben a csendes-óceáni Szta-
ricskov-szigethez. Madarak fészkelési helyeinek megtekin-
tése a „Babushkin Kameny” és a Három testvér” szigeteken.
A hajóról láthatjuk a környező vulkánokat, valamint szeren-
csés esetben megfigyelhetjük a helyi állatvilágot is, vízi ma-
darakat, fókákat, delfineket és bálnákat. Vöröshalas ebéd
a hajón. Szállás Petropavlovszk Kamcsatszkijban.

7. nap: Vlagyivosztok
Utazás repülővel, menetrend szerinti járattal Vlagyivosz-
tokba, Oroszország dél-keleti „erődjébe”. Indulás 14:15-
kor, érkezés 15:40-kor. A 600 000 fős nagy kikötő város a
legnagyobb település az orosz Távol-Keleten. Városnézés,
melynek során nem csak a legfontosabb nevezetessége-
ket, hanem a vlagyivosztoki erődöt és az 1936-ban gyár-
tott 42 fős C-56 orosz tengeralattjárót is megtekintjük.
Szállás Vlagyivosztokban.
8. nap: Szafari Park – Orosz-sziget
Reggeli után a vlagyivosztoki Szafari Parkot keressük fel, ahol
a szibériai (amuri vagy usszuri) tigris látható, amely a világnak
már csak ezen a kis részén található meg. Egy bekerített ki-
futóban, egy hídról tekinthetjük meg ezt a fenséges állatot.
Ezután átutazunk az Orosz-szigetre, ahol a Voroshilov üteget
keressük fel. Fakultatívan meglátogatható az Óceán Park,
mely egy tropikárium, és egy 70 méter hosszú víz alatti folyo-
sóval rendelkezik. Belépőjegy a helyszínen egyénileg megvá-
sárolható, díja: kb. 15 Euro/fő. Szállás Vlagyivosztokban.
9. nap: Vlagyivosztok – Budapest
Transzfer a repülőtérre, 14:00-kor indulás Budapestre
moszkvai átszállással. Érkezés Budapestre 19:35-kor

UNESCO Világörökségi helyszínek
• Moszkva – Kreml és a Vörös tér
• Moszkva – Novogyevicsij kolostor
• Kamcsatka-félsziget vulkánjai (természeti)
• Gejzírek-völgye (természeti)
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Az orosz Távol-Kelet - A kamcsatkai
vulkánoktól a szibériai tigrisig

HOSSZABBÍTHATÓHOSSZABBÍTHATÓ

Mongólia

és Bajkál-tó
PROGRAMMAL

kis
 létszámú

csoport
20 fő

max.



1-2. nap: Budapest – Irkutszk – Lisztvjanka
Elutazás Budapestről Moszkvába, majd továbbrepülés Ir-
kutszkba. Éjszaka a repülőn. Másnap reggel érkezés Ir-
kutszkba, „Szibéria fővárosába”. Érkezésünk után elindulunk
Lisztvjankába, ahol ellátogatunk a Bajkál Múzeumba, majd
libegőn utazva fentről megcsodálhatjuk a bajkáli panorámát.
Elfoglaljuk a szállodai szobáinkat, ezt követően séta a tópar-
ton. Szállás Lisztvjankában, szállodában.
3. nap: Lisztvjanka
Reggel látogatás a Talci skanzenben. A gyönyörű orosz fa-
épületeket egy ligetes erdő rejti. Utána indulunk Irkutszkba,
érkezés után városnézés: Fényképezés a Kolcsak admirális
emlékműnél, a Znemeszkij kolostornál és a gyönyörű, régi
orosz faházaknál. Szállás Irkutszkban szállodában.
4-5. nap: Bajkál-tó – Olhon-sziget
Olhon-szigetre utazunk. Az UNESCO világörökségi védelem
alatt álló Bajkál-tó 636 km hosszú, a legmélyebb pontja 1.680
m. Az óriástóban 22 sziget található, ezek közül a legnagyobb
az Olhon, a sámánok szigete. A partra szállást követően Hu-
zsir falujába utazunk. Látogatás a legendás Sámán-sziklához.
Fakultatív lovagolás, majd burját vacsora. Szállás Olhon szi-
getén, faházakban (2 éj). Másnap reggel után indulás a sziget
északi részére. Uzurit elhagyva megérkezés a tundra jellegű
sztyeppe vidékre. Megérkezés a sziget északi pontjára, a
Hoboy fokra. Időjárástól függően megmártózás a tóban. 
6. nap: Kurikan fal – Irkutszk
Indulás a titokzatos Kurikan falhoz. A 300 m hosszú falat az V.-
X. század között építették. Búcsú az „édesvizű óceántól”, vissza-

utazás Irkutszkba a szárazföldön. Érkezés után felszállás vo-
natra és indulás Ulánbátorba. Szállás a vonaton (2 éj).
7-8. nap: Irkutszk – Mongólia – Ulánbátor
Folyamatos utazás Mongólia irányába. Szemelvények a vi-
lághírű Transzszibériai vasút építéséről. Másnap reggel ér-
kezés Ulánbátorba, bejelentkezés a szállodába, majd rövid
pihenő. Ezt követően városnézés, majd kb. 2 órás látogatás
a Nemzeti Múzeumban. Mongol barbecue vacsora. Szállás
Ulánbátorban szállodában.
9. nap: Hustai Nemzeti Park
Reggeli után utazás a Hustai Nemzeti Park irányába. Fel-
készülés a takikkal történő találkozásra. A világ utolsó
vadlovainak bemutatása. A vadlovak fotózása, majd meg-
érkezés a jurtáinkhoz. Közös vacsora. Szállás jurtában, a
Hustai Nemzeti Park mellett.
10. nap: Mongol Els mozgó homokdűnéi – Karakorum
Reggel utazás a Mongol Els mozgó homokdűnéihez. Séta
és fakultatív tevegelés a sztyeppéből sárgán kiemelkedő
„sivatagban”. Továbbutazás Karakorumba, amegérkezés
után a jurtáink elfoglalása. Látogatás a legendás termé-
kenység szobornál, majd a főváros határait jelző órás kő-
teknősök egyikénél és a Nomád birodalmak emlékművénél.
Szállás jurtában, az Orhon folyó partján (1 éj).
11. nap: Erdene Zuu Khiid 
Reggel látogatás Mongólia első buddhista központja, az Erdene
Zuu Khiid kolostor-együttesben. Utazás az UNESCO világörökségi
védelem alatt álló Orhon völgy vidékén. Megérkezés Bilge
kagán, illetve öccse Kül-tegin síremlékeihez. A hatalmas, ro-

vásírásos sziklák megtekintése, majd látogatás az újonnan
átadott, türk emlékeket bemutató múzeumban. Majd utazás
Khar Balgas romjaihoz. Jurtaszállások elfoglalása a Cenher
melegforrások közelében. Vacsora és a fürdő élvezete. 
12. nap: Khar Balgas – Cecerleg
Utazás Cecerlegbe, melynek múzeuma az 1586-ban épült
Zayain Gegeen kolostorban található. A múzeum megtekin-
tése, majd látogatás a legendás Bulgan uul sziklánál. A Ti-
betből érkező buddhista szerzetesek szakrális városkát
építettek, ennek megmaradt hírnöke a Zayain Gegen. Láto-
gatás egy nomád családnál. Késő délutáni megérkezés a
jurta-táborba.Szállás az Ögij tó partján. 
13-15. nap: Ulánbátor – Budapest
Utazás Ulánbátorba, esti visszaérkezés a fővárosba. Szállás
Ulánbátorban szállodában (2 éj). Másnap utazás a Tsonjin
Boldog-ban felépített Dzsingiz Kán központba. A nagykán 50 m
magas acélszobra a világ legmagasabb lovas emlékműve.
Látgatás a szobor-óriás alatti, sztyeppei kultúrák kiállító te-
remben, feljutás a szobor lovának fejébe. Továbbutazás a XIII.
Sz. Nemzeti Parkba. Esti visszaérkezés a mongol fővárosba.
Mongol barbecue vacsora. 15. napon hazautazás menetrend
szerinti repülőjárattal, moszkvai átszállással Budapestre.

A teljes programleírás a honlapunkon látható.

UNESCO Világörökségi helyszínek:
• Oroszország – Bajkál-tó (természeti)
• Mongólia – Orhon völgy (természeti)

Irkutszk
Olhon-sziget

OROSZORSZÁG

MONGÓLIA

Ulánbátor
Hustai
Nemzeti Park

KarakorumCecerleg

Ár: 815.000 Ft + repülőjegy
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Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással, a
helyszínen terepjárókkal és vonaton

Szállás: Lisztvjankában, Irkutszkban és Ulánbátorban szállo-
dákban kétágyas szobákban, Olhon-szigeten kétsze-
mélyes faházakban, négyszemélyes hálókocsikban
vonaton, illetve kétszemélyes jurtában  

Ellátás: félpanzió (Olhon-szigeten teljes panzió)

Részvételi díj: ............................................................815.000 Ft
Egyágyas felár: ..........................................................115.000 Ft
Elhelyezés a vonaton kétágyas kupéban kérhető: ........52.000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
✔ a szállásokat megadott ellátással, a szükséges transzfereket

légkondicionált autóbusszal, a vonatjegyet Irkutszk- Ulánbátor
között, a belépőjegyeket és a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza:
– a repülőjegyet illetékkel (kb. 315.000 Ft) az orosz és mongol ví-

zumot ügyintézéssel (49.000 Ft), az útlemondási biztosítást
(1,5%), a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást és az elvárt
borravalót (helyszínen fizetendő).

Minimális létszám: 10 fő

Az utazás során használt jurta táborokat az elmúlt 10 évben épí-
tették ki kifejezetten nyugati turisták számára. A táborokban zu-
hanyzó és WC található, a napi tisztálkodás megoldott.

A körutazás a július 25-én induló Az orosz Távol-Kelet programunk-
kal hosszabbítható. A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál.
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Mongólia és a Bajkál-tó 
csodás vidékein HOSSZABBÍTHATÓHOSSZABBÍTHATÓ
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