Szentpétervár-Moszkva hajóút (MS Chicherin)
Utazás:
repülővel, Aeroflot menetrend szerinti
járatokkal

Elhelyezés:
10 éjszaka standard, kétszemélyes, TWIN
(külön álló ágyas), komfortos, ablakos
kabinokban

Ellátás:
teljes panzió (italok nélkül)

Részletes program
1. nap: Budapest - Szentpétervár
Indulás Liszt Ferenc repülőtérről, utazás moszkvai átszállással Szentpétervárra. Magyar nyelvű helyi idegenvezetőnk a szentpétervári repülőtér külső
terminálján várja az utasokat. Érkezés után transzfer a hajóhoz, a szállás elfoglalása, vacsora a hajón.

2. nap: Szentpétervár
Reggeli után autóbuszos városnézés, ismerkedés Szentpétervár történelmi nevezetességeivel, melynek során megtekintjük a Nyevszkij Sugárutat, a
Szt. Izsák Székesegyházat, a meseszép Vérző Megváltó templomot, a gyönyörű Téli Palotát, a Szmolnij Székesegyházat és a híres Auróra cirkálót. A
kirándulás során bemegyünk a Péter-Pál erődbe is, ahol megnézzük az orosz cári családok sírjait. Ebéd a városban. Ezt követően látogatás a világ
egyik legismertebb képzőművészeti gyűjteményével rendelkező Ermitázsba. Az idegenvezetővel teszünk egy sétát a Palota téren, melynek keretében
megtekintjük az Admiralitást, illetve a vezérkari épületet, majd ellátogatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs Oroszország
legnagyobb és leghíresebb múzeuma, a Néva partján található. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett ún. Remete-lakról kapta, ami franciául
Hermitage. A múzeum a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteményévé nőtte ki magát. Néhány név a gazdag kínálatból: Van Gogh,
Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt. Az esti órákban fakultatív programként hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpétervár
hangulatos csatornáin és a Néván. Az 1 órás sétahajózás közben egy nem mindennapi nézőpontból azokat a látványosságokat nézzük meg, amelyeket
a buszos városnézés során nem volt alkalmunk megtekinteni, így válik a városnézés teljessé és felejthetetlenné.

3. nap: Szentpétervár
A reggelit követően fakultatív kirándulás Petrodvorecbe. Az „orosz Versailles” néven emlegetett palota az egyik legismertebb cári kastély a tenger
partján. A park ódon épületek és gyönyörűséges szökőkutak kavalkádja. A világ egyik legnagyobb szökőkútrendszere található itt, mely 150
szökőkútból áll, és 24 km távolságból kapja a napi 100.000 köbméternyi vizet. A program során bemegyünk a Nagy Palotába, illetve a szökőkutakat
és a gyönyörű parkot tekintjük meg. A délutáni órákban kihajózás. A hajó a Néva-folyón Moszkvába indul, az Onyega-tó, a Fehér-tó és a Ladoga-tó
érintésével, majd a Volgán és a Moszkva-Volga csatornán halad tovább. A hajóút folyamán lehetőség nyílik a csodálatos természeti környezetben
fekvő ősi orosz települések megtekintésére.

4. nap: Mandrogi
Érkezés Mandrogiba, ahol egy skanzen jellegű orosz falut tekintünk meg. A település a Svir folyó mentén, a Ladoga és az Onyega tavak között
fekszik, ideális hely a természet lágy ölén való pihenésre. Hagyományos orosz ételeket kóstolhatunk meg, illetve megismerkedhetünk az északi orosz
tájjal, a mesebeli sziget lakosaival és a népi kézművesség kiemelkedő remekeivel és a vodkamúzeum bőséges választékával (múzeumbelépő a
helyszínen fizethető be). A mézeskalácsra emlékeztető házakban sok tehetséges kézműves dolgozik, bekukucskálhatunk a kovács, az ikonfestő és az
ékszerész műhelyébe, ahol el lehet lesni a szép, hagyományos tárgyak készítésének titkát és egyedi ajándékokat vásárolhatunk. Ebéd: piknikezés
sasliksütéssel és zenei programmal.

5. nap: Kizsi-sziget
Ezen a napon Kizsi-szigeten köt ki a hajó, mely az Onyega-tó északi részén található, és ahol az UNESCO által a világörökség részének nyilvánított,
a világon egyedülálló fa építészeti együttes tekinthető meg. Az épületeket kizárólag farönkökből építették, szögek felhasználása nélkül. Az építészeti
együttes tagjai: a 22 kupolás Preobrazsenszkij (Jézus színeváltozása) nyári templom, a Pokrovszkij (Istenanya oltalma) téli templom és a
harangtorony. Ezen kívül a szabadtéri múzeum területén számos fából épített műemlék található, például Oroszország északi részének legrégebbi,
fából épített kápolnája vagy eredeti karéliai parasztházak.
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6. nap: Gorici
A mai napon a Sekszna folyó partján található Gorici faluban szállunk partra. A falu nevezetessége a női Feltámadáskolostor, amelyet Rettegett Iván
rokona, Efroszinija Sztarickaja alapított. A kolostorba sok nemes származású nő került száműzetésbe. A nap fő látványossága a falutól 8 km-re
található Kirillo-Belozerszkij kolostor, mely valamikor Oroszország legnagyobb kolostora volt, és többek között a különleges ikongyűjteményéről
híres.

7. nap: Jaroszlávl
Ezen a napon a hajó az Aranygyűrű városainak egyikénél, Jaroszlávl-nál köt ki. Jaroszlávl jelentős ipari, kulturális és tudományos központ
Oroszországban, mely a Volga és a Kotoraszl folyó találkozásánál épült. A város történelmi központját 2005-ben felvették az UNESCO
világörökségi listájára. A 17. században a város gazdag kereskedelmi központ volt, virágzó építő- és díszítőművészettel, amelyről a ma is látható régi
épületek tanúskodnak. A buszos városnézés során Illés próféta templomát (kívülről), Szent Miklós templomát (belülről) és a régi kormányzói
épületet (belülről; ma művészeti galéria) keressük fel, végül a helyi piacon biztosítunk szabadidőt vásárlási lehetőségre.

8. nap: Uglics
Érkezés Uglicsba, az Aranygyűrű városainak újabb állomására, a Volga jobb partján található ősi orosz városba, amely Oroszország kultúrájának és
történelmének fontos jeleneteit eleveníti fel. A gyalogos városnézés keretében megtekintjük Rettegett Iván Dimitrij nevű kisfiának titokzatos
halálának emléket állító Vérző Dimitrij templomot, majd az egykori Kreml területén sétálhatunk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Volga folyóra. A
város központi része közel fekszik a kikötőhöz, a szabadprogram során megismerkedhetünk a régi orosz vidéki város mindennapi életével, illetve
ajándékokat vásárolhatunk a hatalmas uglicsi piacon.

9. nap: Moszkva
Délután érkezés Moszkvába. Az orosz főváros az orosz hagyományokat és a modern orosz életet ötvözi – ősi templomok, modern épületek és 14
sávos utak férnek el egymás mellett. A 12 milliós nagyváros központjában a világ legdrágább márkái képviseltetik magukat. Hatalmas távolságok,
szokatlan méretek, számtalan kultúrkincs teszi emlékezetessé a főváros meglátogatását. A városnézés során megtekintjük a Tverszkaja utcát, a
Bolsoj színházat, a Novogyevicsij kolostort, a Vörös teret, a GUM áruházat és a Veréb-hegyi kilátót. Fakultatív programként, az orosz művészet
leghatalmasabb és műkincseiben páratlan gyűjteménye, a Nemzeti képtár (Tretyakov) megcsodálására invitáljuk Önöket. Vacsora a hajón. Este
fakultatívan Moszkva esti fényekben, valamint a világ egyik legszebb metrójának meglátogatása.

10. nap: Moszkva
Reggeli után ismerkedés Moszkva történelmi múltjának központjával, a Kreml épületeivel. A világörökséghez tartozó komplexum a város
kihagyhatatlan látnivalója. A híres templomok közül a legfontosabbak az Uszpenszkij székesegyház, a Blagovescsenszkij székesegyház és az
Arhangelszkij székesegyház, a látnivalók közül pedig a Nagy Iván harangtorony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák palotája és a
Kongresszusi Palota. A program során egy székesegyházat felkeresünk. Ezt követően fakultatívan lehetőségünk lesz megtekinteni a Kreml területén
található Kincstárat, amelyben a cári udvar tárgyi történelme látható, orosz mesterek által készített ezüst és arany ékszerek, illetve a külföldi
delegációk ajándékai. Megtekinthetők a cári koronázási kellékek és ruházat, díszes étkészletek, híres Faberge tojások és régi fegyverek. Az esti
órákban fakultatív folklór esten vehetünk részt, amely színvonalasan mutatja be az ország történelmét és az ország területén élő népek táncait és
zenéjét.

11. nap: Moszkva - Budapest
Reggeli után transzfer Moszkvába, program idegenvezetéssel, délután transzfer a repülőtérre, majd hazautazás közvetlen repülőjárattal Budapestre.

UNESCO Világörökségi helyszínek
Szentpétervár történelmi központja
Petrodvorec
Moszkva - A Kreml és a Vörös tér
Moszkva - Novogyevicsij kolostor
Kizsi-sziget - szabadtéri néprajzi és építészeti múzeum
Jaroszlávl történelmi központja

A hajótársaság a programváltoztatás jogát fenntartja!
Az érkezési és az indulási időpontok az időjárási, illetve a hajózási feltételek és körülmények függvényében változhatnak.
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Fakultatív programok
A fakultatív programok árai tájékoztató jellegűek! A végleges árak 2022. márciusban várhatók,
Petrodvorec
Kastély és park, az orosz művészetek (orosz Versailles) kincse – az egyik legismertebb cári kastély a tenger partján. A park ódon épületek és
gyönyörűséges szökőkutak kavalkádja. A világ egyik legnagyobb szökőkútrendszere 140 szökőkútból áll, s 24 km távolságból kapja a naponta
100.000 köbméternyi vizet. A gyönyörű parkban sétálva több kisebb palotára is rábukkanunk, amelyek között ott van I. Péter kedvenc tartózkodási
helye, a Marli palota. A palota bepillantást enged a cárok fényűző életmódjába, megtekintjük a tróntermet, a híres Arcképek Termét, I. Péter fából
faragott dolgozószobáját s a megszámlálhatatlanul sok lakószobát.

Ár: 38.000 Ft

Sétahajózás a Néván és csatornáin
Szentpétervár a Néva-folyó deltájában épült fel, s ez az egyedi hangulat elvarázsolja a látogatót. A várossal sokféleképpen meg lehet ismerkedni, de
talán a vízről a legalaposabban, innen bekukkanthatunk a péterváriak mindennapjaiba. Nemhiába nevezik Észak Velencéjének, kilencvenhárom
kisebb-nagyobb csatornája csillogó víziútként 74 km hosszan kanyarog. A 1-1,5 órás sétahajózás során visszarepülünk a nemesek hatalmas palotái, a
gránitpartok mentén csillogó templomok és azok szövevényesen intim történetei, meséi közé. Minden egyes híd mögött egy újabb világ tárul fel
előttünk. A történelem során sokszor sokféleképpen változott a kövek közé szorított víz, összekötött-szétválasztott lelkeket, épületeket emelt,
hangulatot keltett, sokakat megigézett, s igéz máig is.
Ár: 22.000 Ft

Moszkva esti fényekben és metró
Bejárjuk az esti Moszkvát, melynek során az esti megvilágításban is megcsodálhatjuk a nevezetességeket, amelyek teljesen más képet festenek, mint
nappal. A program keretében lehetőségük lesz bizonyos metró állomások megtekintésére is.
Ár: 18.500 Ft

Folklór est Moszkva - Kostroma
Ezen az estén az utasok egy fantasztikus folklór show-n vehetnek részt, melynek során 50 táncos jeleníti meg Oroszország legendáit és sokszínű
kultúráját. Csodálatos jelmezek és elbűvölő színkavalkád. Az előadás a Cosmos Hotel koncert termében kerül bemutatásra.
Ár: 32.000 Ft

Kincstár
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. Megtekinthetők a cári koronázási kellékek és ruházat, díszes étkészletek, a híres
Faberge tojások és régi fegyverek.
Nyitva tartás: minden nap, csütörtökönként zárva, belépés 10.00-kor, 12.00-kor, 14.30-kor és 16.30-kor
További információ: http://www.kreml.ru/en/museums/armoury

Ár: 24.000 Ft
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Nemzeti Képtár (Tretyakov)
A XIX. században élt Tretyakov fivérek magángyűjteményéből alakult képtár a legfontosabb orosz művészet kulturális létesítménye, amelyben
világhírű ikonok mellett nem kevésbé ismert orosz festők leghíresebb alkotási találhatók meg.
Nyitva tartás: minden nap 10.30 – 19.30, hétfőnként zárva, a pénztárak egy órával a zárás előtt már nem adnak ki jegyet
További információ: http://www.tretyakovgallery.ru/en
Ár: 23.500 Ft

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

További információ
Beutazási feltételek
Folyamatosan frissülő beutazási feltételekről ITT tájékozódhat.
Várható menetrend (változhat)

Légitársaság: Aeroflot
A légitársaság fenntartja a jogot a menetrend változtatásra.

Feladható poggyász
Utasaink a repülőn ingyenesen személyenként 1 darab max. 23 kg bőröndöt (mely hosszúságát, szélességét és magasságát összeadva nem haladhatja
meg a 158 cm-t) adhatnak fel, illetve személyenként 1 darab max. 10 kg súlyú kézipoggyászt (mely max. 55 x 40 x 25 cm nagyságú lehet) és 1 darab
max. 5 kg súlyú kézipoggyászt (mely hosszúságát, szélességét és magasságát összeadva nem haladhatja meg a 80 cm-t) vihetnek fel a fedélzetre. A
poggyászt már Budapesten a teljes szakaszra fel kell adniuk.

A hajó: MS Georgy Chicherin

Az 1988-ban Németországban épült és 2012-ben felújított négy emeletes hajó modern navigációs eszközökkel, 1 étteremmel, 2 bárral, konferencia
teremmel, elsősegély szobával, szuvenír bolttal és szaunával várja az utasokat. A teljes utaskapacitás 280 fő, hosszúsága 129 méter, szélessége 16,7
méter. Mindegyik kabin saját fürdőszobával, légkondicionálóval, beépített gardróbbal, hűtőszekrénnyel, nyitható ablakkal, rádióval és 220 voltos
aljzattal felszerelt. A kabinok egy normál szállodai szobához képest szűkebbek.
A hajónak külön csillagbesorolása nincs, de utasaink általános megítélése alapján és a kabin felszereltségét tekintve középkategóriásnak mondható.
A folyami hajózás előnye az óceánjárókhoz képest, hogy a folyami hajók sokkal kisebbek, nincsenek belső kabinok, a kétfős kabinok mindegyike
ablakos. Bár a folyami hajók a méretükből adódóan nem kínálnak annyi szolgáltatást, mint az óceánjárók (pl. nincs színházterem), ellenben a
folyami hajókon csak kevesebb utas fér el, ezáltal családias és baráti a hangulat. Mivel a folyami hajók kisebbek, emiatt a motortér a kabinokhoz
közelebb helyezkedik el, és a motor zaja jobban hallható.
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Kétágyas kabin

Vízum
Magyar állampolgároknak Oroszországba történő utazáshoz vízum szükséges.
Mi szükséges az vízumhoz?
- Az eredeti útlevél. Az útlevél érvényességének 6 hónappal meg kell haladnia a hazaút dátumát. Új útlevél készíttetése szükséges, amennyiben
szakadt oldal van az útlevélben, főleg a fényképes lapnál.
- 1 db fél évnél nem régebbi színes igazolványkép, 3,5 x 4,5 cm-es szembe nézetű (a vállak is szembe legyenek), kizárólag fehér hátterű.
- Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (BBP) a teljes kint tartózkodás idejére.
További tájékoztatással kapcsolatban forduljanak kollégáinkhoz.

Biztosítások
Útlemondási (storno) biztosítást minden szolgáltatás részvételi díjából számolunk. Az útlemondási biztosítás mértéke: 2,2%
Amennyiben az útlemondási és BBP (betegség-, baleset-, poggyász) biztosítást együtt rendelik meg, abban az esetben útlemondáskor az utast nem
terheli önrész a következő esetekben:
Utas Covid-19 megbetegedése (ezen belül pl. indulást megelőző 14 napon belül pozitív PCR teszt eredmény esetén is), sürgősségi körházi fekvőbeteg
gyógykezelése, elhalálozása, vagy a következő típusú baleseti sérülései: csonttörés, szalagszakadás, legalább III. fokú égési sérülés.
Minden egyéb esetben az önrész: 20%
Biztosításokra vonatkozóan 2021. december 31-ig megkötött szerződésekre az Aegon Biztosító Zrt. feltételei vonatkoznak, míg 2022. január 1-től az
EUB Biztosító feltételei az érvényesek.
A biztosításokról bővebben IDE KATTINTVA tájékozódhat.

A repülőre történő felszállás
Tájékoztatjuk az utasainkat arról, hogy idegenvezetőnk a szentpétervári repülőtéren várja a csoportot. A budapesti repülőtéren irodánk munkatársa
indítja a csoportot, és segít a becsekkolásban. Kollégánk a tranzit zónába nem léphet be, az utasoknak önállóan szükséges a kaput megtalálniuk.
Idegenvezetőnk a hazaúton csak a repülőtérig kíséri az utasainkat, a hazautazás szintén egyénileg történik.
A tranzitban való tartózkodás ideje alatt a járatinformációs kijelzőkön ellenőrizni szükséges a járathoz rendelt beszállító kapu számát, mivel a
forgalom függvényében az esetlegesen változhat. Az utasnak az indulási idő előtt legkésőbb 30 perccel a beszállító kapuknál be kell jelentkeznie.
Amennyiben az utas nincs a megadott időben a kapunál, a kiszolgáló szervezet a légitársaság utasítására leveheti az utast a járatról.
A budapesti repülőtéren való tájékozódásról további tudnivalók IDE KATTINTVA láthatók.
A moszkvai repülőtérre való érkezéskor az egyik terminálról egy másik terminálra kell átsétálniuk. A gép leszállását követően nem a tranzit feliratot,
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hanem a városba való kijárat feliratot kell követniük. Az útlevél ellenőrzést követően, a csarnokban 1000 Út feliratos táblával egy kísérő várja a
csoportot, aki a másik terminálra kíséri a csoportot. A két terminál közötti út kb. 20 perces sétát jelent az épületen belüli folyosókon, mely útvonal
jól kitáblázott.

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 teraszokon, és várják a hidak éjszakai megnyitását, és élvezik, hogy a nap
sosem végződik.
A fő időszak május végén kezdődik, és július végéig tart, viszont ez a természeti jelenség egy hosszú folyamat, ezáltal a fő időszakot megelőzően és
azt követően is sokkal később – gyakorlatilag csak jóval éjfél után - sötétedik be, illetve sokkal korábban kel fel a nap.

Hátralék
Szentpétervár - Moszkva hajóút esetében a hátralék legkésőbb 75 nappal az indulás előtt fizetendő.

Vörös tér és Lenin mauzóleum
Tájékoztatjuk az utasainkat arról, hogy a Vörös tér és a Lenin mauzóleum különleges helyszínek, amelyek kremli őrség hatáskörébe tartoznak.
Sajnos előfordulhat, hogy különböző rendezvények, avatások, egyéb hivatalos és nem hivatalos események miatt előzetes tájékoztatás nélkül a tér
lezárásra kerül, a mauzóleum pedig zárva tart.
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Árak és indulás
Indulás - visszaérkezés
2022.07.16 - 2022.07.26

Utazás hossza
11 nap / 10 éj

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
750 000 Ft

AZ ÁR TARTALMAZZA
a repülőjegyet illetékkel személyenként 1 db max. 10 kg-os
kézipoggyásszal, és 1 db max. 23 kg-os feladandó bőrönddel
(melynek értéke:
kb. 165.000 Ft)
az elhelyezést standard, kétszemélyes különálló ágyas (twin)
kabinokban
a teljes ellátást (italok nélkül)
a program szerinti kirándulásokat
az animációs, illetve változatos szórakoztató programokat a
hajóúton
a magyar nyelvű idegenvezetést (a szentpétervári repülőtérre való
érkezéstől, a moszkvai repülőtérig)

a vízumdíjat
21.000 Ft
a fakultatív programokat
az útlemondási biztosítást
(Covid fedezettel): 2,2%
az előzetesen egyénileg elvégzendő
PCR teszt költségét

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyágyas felár
65.000 Ft
BBP utasbiztosítás
(EUB Biztosító)
Nívó: 590 Ft/fő/nap
Top: 790 Ft/fő/nap
Top Extra: 1.090 Ft/fő/nap
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