Az orosz cárok fővárosai 4* (Szentpétervár,
Moszkva)
Utazás:
repülővel, közvetlen menetrend szerinti Wizz
Air járattal

Elhelyezés:
7 éjszaka, kétágyas fürdőszobás szállodai
szobákban: Hotel Akyan 4*, Mercure Moscow
Paveletskaya 4*

Ellátás:
svédasztalos reggeli

Részletes program
1. nap: Budapest – Moszkva
Indulás Budapestről, közvetlen menetrend szerinti járattal. Érkezés után autóbuszos városnézés. Elsőként a Lomonoszov Egyetem főépületét
érintjük, mely a Veréb-hegyen található. Tartunk egy rövid pihenőt, mivel a hegyről gyönyörű kilátás nyílik Moszkvára. Az egyetem jellegzetes
formájú főlétesítménye a „Hét nővér” építményeinek egyike, elkészültékor a világ hetedik legmagasabb épülete volt. Majd utunkat Moszkva
délnyugati része felé folytatjuk, ahol célpontunk a Novogyevicsij kolostor. A 16-17. századi III. Vaszilij nagyfejedelem által alapított építészeti
remekmű a Kreml után az orosz főváros egyik leghíresebb műemléke. Az épületegyüttes 2004-től az UNESCO világörökség részét képezi. 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 tekintjük meg. Ezt követően a Megmentő Krisztus Székesegyházat, az ortodox
vallás egyik páratlan remekművet keressük fel. Autóbuszos városnézésünk az UNESCO világörökség listáján szereplő Vörös téren ér véget, melynek
jellegzetes épületei Moszkva jelképévé váltak. A tér főbb látnivalói: Vaszilij Blazsennij-székesegyház, GUM áruház, Állami Történeti Múzeum,
Lenin-mauzóleum. Egy rövid sétát teszünk a téren, majd transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása.

2. nap: Kreml és Kincstár – Nemzeti Képtár – Arbat
Reggeli után városnézésünk fakultatívan folytatódik a kihagyhatatlan, szintén a világörökség részévé vált Kreml és Kincstár megtekintésével,
melyhez metróval utazunk. A Kreml területén található a Nagy Kreml Palota, a Lázár templom, az Uszpenszkij székesegyház, a Blagovescsenszkij
székesegyház, az Arhangelszkij székesegyház, a Nagy Iván harangtorony, a Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák palotája és a Kongresszusi
Palota. Ezután a Kincstárat keressük fel. 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.
Eddigi élményeinket még tovább gazdagítva, fakultatív programként az orosz művészet leghatalmasabb és műkincseiben páratlan gyűjteményének,
a Nemzeti képtár (Tretyakov) megcsodálására invitáljuk Önöket. A képtár megtekintése után a szállodába metróval utazunk vissza, mely utazás során
megtekintjük a világhírű metróhálózat néhány igazi műalkotásként számon tartott állomását is.
Este egy újabb lehetőségként tárul elénk egy fakultatív, hangulatos séta a régi Arbaton, a város legrégebbi sétálóutcáján, majd felejthetetlen napunk
az esti Moszkva autóbuszos megtekintésével zárul. Ezt a programot az épületek szinte művészi fokon történő kivilágítása teszi különlegessé (június
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közepén a fehér éjszakák miatt kevésbé látványos).

3. nap: Szergijev Poszád – VDNH
Reggeli után fakultatív programként egy kirándulásra hívjuk Önöket Szergijev Poszádba, az ősi orosz ortodox egyház centrumába, mely
templomokban, kolostorokban és szent helyekben gazdag. (Moszkvától 71 km-re észak-keletre található.) A város legismertebb, meghatározó
épületegyüttese 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 hangulatát. A program végén ebéd Szergiev
Poszadban, egy hagyományos orosz éteremben, ahol az orosz gasztronómia legismertebb és legízletesebb 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 épületek 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 közelében 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; belépőjegy a helyszínen fizetendő: kb. 250 rubel.) A program végén a szállodába
metróval utazunk vissza.

4. nap: Kolomenszkoje – Szentpétervár
A reggelit követően kijelentkezés a szállodából. (A bőröndöket az autóbusz csomagtartójába tesszük.) Autóbusszal a belvárosba, a Vörös térre
megyünk, ahol az idegenvezetőnk segítségével, egyénileg a következő lehetőségek közül választhatnak: Lenin mauzóleum (ingyenes belépés),
Vaszilij Blazsennij székesegyház (belépő a helyszínen, külön fizetendő), GUM áruház, Zarjadje park. Ezt követően, a délutáni órákban autóbusszal
a Kolomenszkoje építészettörténeti múzeumot keressük fel. A terület korábban önálló település volt, melynek határában az orosz cárok egykori nyári
rezidenciája állt. A múzeum műemlékeinek legkorábbi épülete a Feltámadás-templom, amely 1994-ben az UNESCO világörökségi listájára került.
A park területére Oroszország több tájáról fából készült épületeket szállítottak, például Nagy Péter 1702-ben készült arhangelszki faházát. További
főbb látnivalók a 16. századi Szent György-harangtorony, a 17. századi Víztorony és a Kazanyi Istenanya-templom. Kolomenszkojéból transzfer a
pályaudvarra. Utazás Szentpétervárra Sapsan szuperexpresszel. A 600 kilométeres távolságot mindössze 4 óra alatt tesszük meg, mert utazásunk
sebessége elérheti a 250 km/h. Érkezés követően szállás elfoglalás.

5.nap: Szentpétervár – Ermitázs
A reggelit követően megkezdjük az autóbuszos városnézésünket, mely 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.
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 Szentpétervár történelme indult, és megnézzük az orosz cári családok sírjait. Az idegenvezetővel egy sétát teszünk a Palota téren,
melynek keretén belül megtekintjük az Admiralitást, illetve a vezérkari épületet. Az egész utunk fénypontjaként fakultatívan ellátogathatunk a Téli
Palota magvát képező Ermitázsba. Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeuma, mely a Néva partján található. Nevét a Nagy
Katalin cárnő által építtetett ún. Remete-lakról kapta, ami franciául Hermitage. Az uralkodó itt tartotta az első gyűjteményét. Azóta a világ egyik
leghíresebb képzőművészeti gyűjteményévé nőtte ki magát. Csak néhány nevet idézünk a gazdag kínálatból: Michelangelo, El Greco, Leonardo da
Vinci, Rembrandt.
Pihenésképpen, fakultatív programként, a délutáni órákban hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpétervár hangulatos csatornáin és a Néván. Az 1
órás sétahajózás közben egy nem mindennapi nézőpontból nézzük meg azokat a látványosságokat, amelyeket a buszos városnézés során nem volt
alkalmunk megtekinteni, így válik városnézésünk teljessé és felejthetetlenné.

6. nap: Puskin – 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 Katalin-palota is. Világhírét az ún. Borostyánterem, a Zöld Ebédlő és a Trónterem alapozta meg. A líceum érintésével
elsétálunk a klasszicista stílusú Sándor-palotához is. Ezután a kirándulást Pavlovszkban folytatjuk, amely Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt.
A gyönyörű palotát Nagy Katalin fia, Pál építtette, amelyben - többek között - említésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem. A városba kb. 16:30
óra körül érünk vissza.
Esti fakultatív programajánlatunk egy eredeti orosz folklór est zenével, tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában. E nélkül nem teljes az
orosz kultúrával való ismerkedésünk. A színvonalas előadás magával ragadó! Kezdés az esti órákban.

7. nap: Petrodvorec
A reggelit követően, fakultatív programként, kirándulást ajánlunk Szentpétervár környékére, Petrodvorecbe, amely csupán 29 km-re fekszik a
várostól. Kastély és park, az orosz művészetek 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
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pavilonokkal - tesz lenyűgözővé a látogató számára. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Nagy Palota, mely I. Péter hajdani rezidenciája volt.
Igazán kihagyhatatlan kirándulás a Szentpétervárra látogatóknak.
Délutáni órákban visszaérünk a városba. Délután, ha kedvünk van, gyalogos városnézésre tarthatunk az idegenvezetővel, amely során a híres és
hangulatos Nyevszkij sugárúttal ismerkedünk részletesebben, betérhetünk legérdekesebb üzletekbe, megkóstolhatunk orosz konyhára jellemző
ételeit, felfedezünk a város rejtett kincseit.

8. nap: Szentpétervár – Budapest
A reggeli órákban kijelentkezés a szállodából. Szabadidő a városban vagy meglátogatjuk Szentpétervár legnagyobb és legismertebb templomait, a
Szent Izsák székesegyház és a Véren Megváltó templomának részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogosan (jelentkezés az idegenvezetőnél,
belépők a helyszínen fizetendők, 12.000 Ft-nak megfelelő rubelben). A Véren Megváltó templom II. Sándor emlékmúzeumként épült, belső falait
féldrágakövekből kirakott mozaikok díszítik. A Szent Izsák székesegyház pedig a város legnagyobb és legjelentősebb temploma. Délután transzfer a
repülőtérre. Utazás Budapestre közvetlen menetrend szerinti járattal.
A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása miatt változhat. A program igény szerint hosszabbítható, egyéni lekérés alapján.

UNESCO Világörökségi helyszínek oroszországi utazásunk során
Szentpétervár történelmi belvárosa
Petrodvorec
Puskin
Pavlovszk
A Kreml és a Vörös tér
Novogyevicsij kolostor
Szergijev Poszad - Szentháromság Szergij kolostor épületegyüttese
Kolomenszkoje - Feltámadás templom

Fakultatív programok
A fakultatív programok árai tájékoztató jellegűek! A végleges árak 2022.márciusában várhatók.
Ermitázs
Nyitva tartás: kedd-csütörtök-szombat-vasárnap 10:30 - 18.00,
szerda-péntek 10:30-21:00.
Szabadnap: hétfő
A pénztárak egy órával a zárás előtt zárnak.
Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeuma, Szentpéterváron a Néva partján található. Nevét a Nagy Katalin cárnő által építtetett
ún. Remete-lakról kapta, ami franciául Hermitage. Itt tartotta első gyűjteményét az uralkodó. Az Ermitázs története megegyezik a Téli Palota
történetével.
A városban található mintegy 250 múzeum közül az Ermitázs maga mintegy 2-3 millió látogatót fogad évente Oroszországból és a világ minden
tájáról. A világ talán legjelentősebb múzeuma a londoni Tate-tel és a párizsi Louvre-ral együtt. A múzeum 1917 óta ad otthont a legnagyobb európai
festők műveinek. Az Ermitázs múzeum a Téli Palota épületét kapta meg, 1918-ban csupán egy részét, majd 1922-ben az egészet. A Téli Palota, azaz
az Ermitázs épületében régebben csak a cárok festmény-, szobor-, és gobelingyűjteményét állították ki. Nem volt látogatható. Az Ermitázs Múzeum
több mint 4 millió darabos gyűjteménnyel rendelkezik, ebből nagyon kevés látható az 535 termes Téli Palotában, a többség raktárakban pihen. A
múzeumban megtalálhatók az olasz reneszánsz, a holland barokk és francia mesterek alkotásai. Megnézhetjük a tróntermet, a cári hintót, ókori
szobrokat, a felvilágosodás korából az európai festészet gyöngyszemeit. Közel 8000 nyugat-európai festmény díszíti a múzeum falait. A múzeumban
jelenleg 365 helyiségben és falain közel 2,5 millió képzőművészeti alkotás található. Az Ermitázs ma együttműködik az IBM-el abban, hogy
létrehozzák az Ermitázs internetről elérhető digitális katalógusát.

Ár: 11 000 Ft/fő

Puskin (Carszkoje Szelo) és Pavlovszk
Puskin

Oldal 3/9

Nyitvatartás: Katalin-palota 10 – 17 óráig. Minden kedd és a hónap utolsó hétfője pihenőnap. Sándor-palota 10 – 16:30-ig, pihenőnap kedd.
Katalin cárnő óta a cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte minden építészeti stílus megtalálható. A barokk pompát váltja a klasszicista
visszafogottság, a palota körül a kínai pavilonok ékesítik a francia parkot s a tavak láncolatát. A palota roskadozik az aranydíszítéstől. A
legfigyelemreméltóbb az 1000 m2-es trónterem és a nemrégiben helyreállított, világhírű Borostyánterem. A káprázaton keresztül 1,5 óráig
sétálhatunk, beleképzelve magunkat a parókák és suhogó estélyik világába.
A Katalin Palota tőszomszédságában helyezkedik el a Sándor-palota, s mégis mintha más világba csöppennénk. I. Sándor – észak hercegének –
palotája már a hamisítatlan klasszicizmust idézi.
A paloták mellett található a Líceum – a nemes ifjak iskolája –, ahol Puskin is tanult. Az épülettől nem messze található az író nyaralója.
Pavlovszk
Nyitvatartás: 11:00 – 18:00. Szabadnap: péntek és minden hónap első hétfője. Tel.: 470-21-56.
Puskinnal szinte határos, nagy, sűrű erdőség, amelyet a gyorsvizű Szlavjanka szel át. Az udvar egyik kedvelt vadászterülete volt. Ma itt található
Pavlovszk, melynek épített parkja a maga 600 hektárjával Európa kertművészetében a legjelentősebbek közé tartozik. Nagy Katalin fia, Pál építtette
a gyönyörű palotát, amelyben – többek között – említésre méltó a Béke Szalon és a Lovagterem. A téli időszakban érkező vendégek síelve, illetve
eredeti orosz trojkán szelhetik keresztül a hatalmas parkot.

Ár: 27 500 Ft/f

Sétahajózás a Néván
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.
A Néván a hajózási időszak általában május elejétől szeptember végéig tart. Emiatt az októberi időpontokban ezt a programot nem valósítjuk meg.
Ár: 8 500 Ft/fő

Petrodvorec
Nyitvatartás: 10:30 – 18:00, szabadnap hétfő
Szökőkutak működése: május közepétől szeptember közepéig, 11:00 – 17:00, szombaton és vasárnap 18:00-ig.
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: 24 500 Ft/fő

Orosz folklór est
A program egy színházi előadás, amely "Panina grófnő házában" kerül megrendezésre. Az előadóművészek profi néptáncosok, énekesek és zenészek.
A program két részből áll, melynek során a legismertebb és leglátványosább orosz népi dallamok és táncok láthatók és hallhatók, szólóban és
csoportosan. A szünetben egy pohár pezsgővel köszöntik a vendégeket. Az egész program várokozásoktól eltérően, nem a szokásos "limonádéfolklór", hanem igazi, színvonalas népművészet. Minden résztvevő felejthetetlen élménnyel gazdagodik.
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Ár: 17 000 Ft/fő

Éjszakai városnézés és a hidak
Szentpétervárott egész évben, minden éjszaka megnyitják a Névát átívelő hidakat a hajóforgalom előtt. A hidak kialakítása megengedi a középső
rész megnyitását, amely különösen a nyári időszakban, igazi turista-látványosságot jelent. A fehér éjszakák idején sokan gyűlnek össze a rakpartokon
az Ermitázs melletti Palota-híd megnyitására. A fehér éjszakák által nyújtott élmény különlegességét jelenti a program, amely a késő esti órákban
kezdődik. A kirándulás része egy esti buszos városnézés is.
Ár: 9 500 Ft/fő

Kreml és Kincstár
Kreml - A világörökségek listáján szereplő épületegyüttes Moszkva kihagyhatatlan része. A híres templomok közül kiemelhető a Lázár templom, az
Uszpenszkij székesegyház, a Blagovescsenszkij székesegyház, az Arhangelszkij székesegyház, a látnivalók közül pedig a Nagy Iván harangtorony, a
Tizenkét Apostol temploma, a Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota.
Nyitva tartás: minden nap 10:00 – 17:00, csütörtökönként zárva, a pénztárak fél órával a zárás előtt már nem adnak ki jegyet
További információ: http://www.kreml.ru
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
Közlekedés metróval!

Ár: 21 000 Ft/fő

Arbat és esti Moszkva
Autóbusszal 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 gyalogosan is megnézni az Arbatot, Moszkva turisták által leginkább látogatott sétáló
utcáját, amely tele van régiség- és ajándékboltokkal, és ahol esténként utcazenészek szórakoztatják a járókelőket.
Ár: 9 500 Ft/fő

Szergiev Poszad és VDNH kiállítási központ (ebéddel)
Szergiev Poszad Moszkvától mintegy 60 km-re található kisváros. Legnagyobb értéke az 1340-ben alapított Szt. Szergej kolostor, történelmi és
egyházi szempontból 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.
Nyitva tartás: minden nap 10:00-18:00
További információ: http://www.stsl.ru/
VDNH kiállítási központ (más néven: Összoroszországi Kiállítási Központ) Hatalmas területén a volt szovjet tagköztársaságokat bemutató pavilonok
kerültek kialakításra. A moszkvaiak kedvelt pihenő parkja, mivel az épületek 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 közelében 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; belépőjegy a helyszínen fizetendő: kb. 250 rubel.)
További információ: http://vdnh.ru/en/
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Ár: 27 500 Ft/fő

Nemzeti Képtár (Tretyakov) és metró
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: kedd-szerda-vasárnap 10:00 – 18:00, csütörtök-péntek-szombat 10:00 - 21:00 hétfőnként zárva, a pénztárak egy órával a zárás előtt
már nem adnak ki jegyet
További információ: http://www.tretyakovgallery.ru/en
A moszkvai metró a világ egyik legkiterjedtebb metróhálózata. A teljes hosszúsága 300 km. Páratlan élményt nyújt a méretével és impozáns
látványával. Építésekor hatalmas tágas tereket alakítottak ki a föld alatt, azokat gyakran márvánnyal burkolták, szobrokkal és más díszítőelemekkel
ékesítették. A metró Moszkva fő közlekedési eszköze, naponta emberek millióit szállítja.
Üzemidő: 06:00 – 01:00
További információk: http://engl.mosmetro.ru/
Közlekedés metróval!
Ár: 10 500 Ft/fő

Színházi előadás a Mariinszkij színházban, a Balsoj színházban vagy a moszkvai Nagycirkuszban
Fakultatívan lehetőség nyílik valamelyik színházban vagy a cirkuszban egy előadáson részt venni. Utasainknak a végleges programbeosztást 8 nappal
az indulást megelőzően tudjuk elküldeni. Javasoljuk, hogy a végleges programlista alapján válasszák ki, melyik estén szeretnének előadásra menni.
Továbbá a helyszínen, az idegenvezetőink segítséget tudnak nyújtani a jegyvásárlásban.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a nyári időszakban a színházak nyári szünetet tartanak.
Belépőjegyek az alábbi web oldalakon on-line vásárolhatók:
Mariinszkij színház: https://www.mariinsky.ru/en/playbill/playbill
Balsoj színház: http://tickets.bolshoi.ru/en/info/onlineboard/
Moszkvai Nagycirkusz: http://moscowstatecircus.com/book-now/
További színházak (orosz nyelvű web oldal): https://www.ticketland.ru

A fakultatív programok (Színházi előadás és Nagycirkusz kivételével) garantáltan indulnak.
A fakultatív programok díjai tartalmazzák a szükséges belépőket, a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Jelentkezés: legkésőbb 2 hónappal az indulás előtt.

További információ
Ugrás a 3*-os elhelyezéshez
Beutazási feltételek
Folyamatosan frissülő beutazási feltételekről ITT tájékozódhat.
Előleg
Wizz Air-rel közlekedő csoportos programjaink esetében előlegként fizetendő:
a repülőjegy díja, a részvételi díj 10%-a és az útlemondási (storno) biztosítás.
Biztosítások
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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.
Szállás

Szállodai kategóriák a nemzetközi besorolásnak megfelelők.
Szentpéterváron
4* - A Nevsky sugárúttól 200 méterre lévő 4 éve megnyílt Akyan Hotel.
3*+ - A Nevsky sugárúton lévő, hivatalosan 4*-os besorolású Hotel Oktyabrskaya, legfőbb látnivalók gyalogosan megközelíthetőek. Kétágyas,
fürdőszobás belvárosi szállodai szobák. Ugrás a 3*-os elhelyezéshez
Moszkvában: 3*+ és 4* - A belvárosban lévő Ibis Hotel Moscow Centre Bakhrushina 3* (Ugrás a 3*-os elhelyezéshez) és Mercure Hotel Moscow
Paveletskaya 4*. Mindkét szálloda ugyanazon épülettömbben helyezkedik el, mely 2 metrómegállónyira található a Vörös tértől. A színvonalas
létesítmények 2017. év végén újonnan épültek, a kategóriájuknak minden téren (ellátás, szobák színvonala) megfelelők.
Felnőtt és gyerek (2-12 éves korig) pótágyon: A részvételi díjból nincs kedvezmény, az elhelyezés Szentpéterváron pótágyon, míg Moszkvában
egyágyas szobában történik. Felhívjuk az utasaink figyelmét arra, hogy az Akyan szállodában a szobák viszonylag kis légterűek; felnőtt
pótágy elhelyezése esetén jóval kisebb lesz a mozgástér.

A részletekről érdeklődjenek kollégáinknál.

Félpanzió

Szentpétervár
A reggelit az utasok a Hotel Akyanban fogyasztják el. A vacsorát ugyanezen út 3*+-os szállodájában, a Hotel Oktyabrskaya-ban lehet igénybe venni.
A két szálloda között kb. 450 méter a távolság, kb. 7 perc gyalogosan. A helyszínen az idegenvezetőink megmutatják az útvonalat.
Moszkva
Az utasok a reggelit a Mercure Hotelban fogyasztják el, a vacsorát pedig az ugyanazon épülettömbön belül lévő Ibis Moscow Hotelban lehet igénybe
venni. A két szálloda közötti átjárás az épületen belül történik.

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.

Fehér éjszakák
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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.

Utazás Wizz Air járattal
A repülőjegy ára személyenként 1 darab max. 10 kg súlyú, kisméretű (max. 40 x 30 x 20 cm nagyságú) kézipoggyászt és 1 db max. 20 kg súlyú
(max. 149 × 119 × 171 cm nagyságú) bőröndöt tartalmaz.
Amennyiben az irodánknál előre kifizetett csomagok mérete vagy mennyisége meghaladja a Wizz Air poggyász szabályzatát, abban az esetben
becsekkolásnál felár fizetendő.
Üléshely foglalás: A repülőjegy ára tartalmazza az üléshely foglalást. Ez azt jelenti, hogy a párokat szinte kivétel nélkül egymás mellé tudjuk ültetni,
viszont a WizzAir által alkalmazott ültetési rendszer miatt ezt nem tudjuk garantálni. Továbbá, mivel egy sorban 3 ülés van, emiatt előfordulhat az,
hogy a párok egymás mellett ülnek, de a folyosó két oldalán.
A fedélzeti használatra szánt folyadékot egyenként 100 milliliteres tárolóedényekben lehet szállítani. A kis tégelyeket egy maximum 1 literes
űrtartalmú, átlátszó és újrazárható műanyag zacskóban kell elhelyezni. A 100 milliliternél nagyobb mennyiségű folyadékot a biztonsági személyzet
elkobozza és megsemmisíti.
Tájékoztatjuk az utasainkat arról, hogy a Wizz Air járatain a fedélzeten ingyenes ellátás nincs, az italokért és ételekért fizetni szükséges.
Felhívjuk az utasaink figyelmét arra, hogy az előlegként befizetett Wizz Air repülőjegy ára lemondás esetén nem téríthető vissza.

Repüljön biztonságban a WizzAir-rel!

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.

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
2022.09.04 - 2022.09.11
2022.09.12 - 2022.09.19
2022.09.18 - 2022.09.25

Utazás hossza
8 nap / 7 éj
8 nap / 7 éj
8 nap / 7 éj

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
326 000 Ft
326 000 Ft
326 000 Ft

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

AZ ÁR TARTALMAZZA
a repülőjegyet illetékkel, fix üléshellyel, személyenként 1 db max.
10 kg max. 40 x 30 x 20 cm kézipoggyásszal és 1 db max. 20 kg-os
feladható bőrönddel (melynek értéke:
kb. 89.000 Ft)

a szállást reggelivel
a transzfereket
a vonatjegyet
a városnézést Szentpéterváron
belépővel a Péter-Pál erődbe
a városnézést Moszkvában
a Kolomenszkoje programot (kivéve: októberi csoport)
a magyar nyelvű idegenvezetést
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EGYÉB KÖLTSÉGEK
Félpanzió
(Szentpéterváron:
Hotel Oktyabrskayaban
Moszkvában: Ibis Hotelben)
43.500 Ft / 7 alkalom

Egyágyas felár
- máj. 20. - jún. 26.
202.000 Ft / 7 éj
- a többi időpontban
160.000 Ft / 7 éj
BBP utasbiztosítás
(EUB Biztosító)
Nívó: 590 Ft/fő/nap
Top: 790 Ft/fő/nap
Top Extra: 1.090 Ft/fő/nap

