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ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα
στο ιστορικό κέντρο της πόλης (35 - 45 χλμ.)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα με απευθείας
πτήση. Άφιξη και καθοδόν για το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη μας
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
έως το δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στην
πανέμορφη Κόκκινη Πλατεία, την πλατεία Μανέζναγια, την οδό Οχότνι Ριάντ
και τη λεωφόρο Τβερσκάγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΜΟΣΧΑ. Ξενάγηση - περιήγηση της πόλης,
Ναός του Σωτήρος Χριστού, Γέφυρα του Πατριάρχη,
Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε ένα από τα μουσεία:
ή α) του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945»
ή β) στο μουσείο «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812»,
πεζόδρομος Στάρι Αρμπάτ (20 - 25 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση - ξενάγηση στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της «Μόσχας με τους Χρυσούς Τρούλους» για να δούμε, μεταξύ
άλλων, τις κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια, τους επιβλητικούς
πύργους της εποχής του Στάλιν, τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του
Ιστορικού Μουσείου, το Μανέζ και τη Δούμα, το δημαρχείο, το άγαλμα του
πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι και τις κεντρικές πλατείες: Πούσκινσκαγια,
Λουμπγιάνσκαγια και Σλαβιάνσκαγια. Θα δούμε επίσης την οδό Βαρβάρκα,
το πάρκο «Ζαριάντιε», το άγαλμα του Πρίγκιπα Βλαντίμιρ, το Ολυμπιακό
στάδιο Λουζνική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι και πολλά άλλα. Θα
επισκεφθούμε τους λόφους «Βορομπιόβι» (εδώ βρίσκεται το πανεπιστήμιο
Λομονόσοβ με την πανεπιστημιούπολη) και θα κάνουμε στάση στο «ακρωτήριπανόραμα» από το οποίο μας ανοίγει η πανοραμική θέα της Μόσχας.
Ακολουθεί επίσκεψη στην Κόκκινη Πλατεία. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη
στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Εδώ μπορούμε να περπατήσουμε τη
«Γέφυρα του Πατριάρχη», με τη φανταστική θέα του Κρεμλίνου. Ακολουθεί
μεταφορά κοντά στο Πάρκο της Νίκης, όπου θα έχουμε ξενάγηση σε ένα
από τα δύο μουσεία: ή α) στο περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού
Πολέμου 1941-1945» ή β) στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου
«Πανόραμα του Μποροντινό του 1812». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ - έναν από τους παλαιότερους εμπορικούς
δρόμους της Μόσχας. Συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα με τον/την
συνοδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

> 4 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018-2019

3η ημέρα: ΜΟΣΧΑ.
Κρεμλίνο, Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου, Μουσείο
«Παλάτι Πανοπλιών»-«Armoury» - τμήμα θησαυροφυλακίου,
δώρο η ξενάγηση στο «Μουσείο Κοσμοναυτικής Αστροναυτικής», Μοσχοβίτικο Μετρό (30 - 35 χλμ.)
Πρωινό. Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με την Αρχοντική Μόσχα,
αφήνουμε τις υπέργειες ομορφιές της πόλης, για να χρησιμοποιήσουμε το
περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό του κόσμου. Θα επισκεφθούμε
μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς σταθμούς του διάσημου
Μοσχοβίτικου μετρό με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά
και τα ψηφιδωτά. Θα μεταβούμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια, θα
περάσουμε από τον Κήπο του Αλέξανδρου, για να εισέλθουμε στο χώρο
του Κρεμλίνου. Στη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε το «Τσάρο - Κανόνι»,
την «Τσαρίνα - Καμπάνα», το πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε.,
τα κτίρια των υπηρεσιών του Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο,
το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου και
θα επισκεφθούμε το «Παλάτι του Πατριάρχη». Ακολουθεί ξενάγηση στο
μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» του Κρεμλίνου - τμήμα θησαυροφυλακίου,
στο οποίο μεταξύ άλλων εκτίθενται τα γνήσια «Αυγά Φαμπερζέ». Ακολουθεί
μετάβαση κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., όπου θα έχουμε δώρο την ξενάγηση
στο περίφημο «Μουσείο Αστροναυτικής - Κοσμοναυτικής». Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

4η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Πρώτη γνωριμία,
βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης (700 - 730 χλμ.)
Πρωινό και αποχαιρετούμε την πανέμορφη Μόσχα για να μεταβούμε
στην Αγία Πετρούπολη (σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς). Άφιξη και
στη διάρκεια της διαδρομής προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη
γνωριμία μας με την πόλη και θα πάρουμε τις πρώτες πληροφορίες για την
ιστορία της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε
τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, στην Πλατεία
Καλών Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. Θα
απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια της πόλης, τα παλάτια, τους
ναούς και τα μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχή των Τσάρων,
πάντα συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του πρακτορείου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

Στις
αναχωρήσεις
της Πρωτοχρονιάς
extra ΔΩΡΟ
Κρουαζιέρα
στη Μόσχα

8&10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
5η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Ξενάγηση - περιήγηση
της πόλης, Φρούριο και Ναός των Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, δώρο η επίσκεψη στο Ναό - Μουσείο της Αναστάσεως
του Χριστού (10 - 15 χλμ.)
Πρωινό και θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε τις κεντρικές λεωφόρους,
τις κεντρικές πλατείες, τη λεωφόρο Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των
πλουσίων και των αριστοκρατών της Τσαρικής Ρωσίας, το Ναυαρχείο, την
πανεπιστημιούπολη, το νησί Βασίλιεβσκι με το «Βέλος» του μπροστά από τον
ποταμό Νέβα και την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος των κτιρίων του
μουσείου Ερμιτάζ με το Χειμερινό Ανάκτορο και την Πλατεία των Ανακτόρων,
τα θέατρα Μαριίνσκι, Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, το Πεδίο Άρεως,
τον Καλοκαιρινό Κήπο, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Καζάνσκαγια,
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαακίου, την πλατεία της Συγκλήτου με τον
Μπρούντζινο Καβαλάρη και πολλά άλλα. Θα επισκεφθούμε το Φρούριο των
Πέτρου και Παύλου, στον οποίο βρίσκονται οι τάφοι της δεύτερης τσαρικής
δυναστείας της Ρωσίας - των Ρομάνοβ. Ακολουθεί δώρο η επίσκεψή μας στο
μοναδικό σε ομορφιά Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως
του Χριστού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

6η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Μουσείο Ερμιτάζ (5 - 10 χλμ.)
Πρωινό και θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στο Ερμιτάζ - τρίτο σε
μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές, οι οποίες αριθμούν
περισσότερα από τρία εκατομμύρια εκθέματα που χρονολογούνται
αρχίζοντας από την προϊστορική εποχή ως τις ημέρες μας. Αποτελείται από
το ίδιο το ανάκτορο, το Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερμιτάζ και το ομώνυμο
θέατρο. Ανάμεσα από τις πανέμορφες αίθουσες των ανακτόρων με τη
μοναδική και ξεχωριστή διακόσμηση, μπορεί να δει κανείς και το πασίγνωστο
ρολόι «παγώνι», φανταστικά ψηφιδωτά και γνωστά έργα των Λεονάρντο Ντα
Βίντσι, Τιτσιάνο, Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο και άλλων καλλιτεχνών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

EARLY BOOKINGSPECIAL OFFER

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
21/12 - 28/12
28/12 - 04/01
28/12 - 06/01
7η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη,
Θαλάσσιος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου,
Επίσκεψη σε μια από τις θερινές κατοικίες (140 - 160 χλμ.)
Πρωινό. Αφιερώνοντας την ημέρα μας σε επισκέψεις στα περίχωρα
της Αγίας Πετρούπολης και τους χώρους των θερινών κατοικιών της
τσαρικής οικογένειας θα αναχωρήσουμε: ή α) για το Πετροντβορέτς ή
αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από
παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια. Θα επισκεφθούμε το Μεγάλο Παλάτι με
το εξαίσιο εσωτερικό του. Από το Μεγάλο Παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια
οδηγούν στο Κάτω Πάρκο - αληθινό έργο τέχνης. Εμείς θα περπατήσουμε
το μεγαλύτερο μέρος του Κάτω Πάρκου για να φτάσουμε στην ακτή του
κόλπου της Φιλανδίας της Βαλτικής θάλασσας, όπου βρίσκονται το «Μον
Πλεζίρ» - αγαπημένο παλατάκι του Μέγα Πέτρου και το παλάτι των λουτρών
ή β) για το Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε
στο Παλάτι της Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο
εντυπωσιακό και πλούσιο απ’ όσα βρίσκονται στα περίχωρα της Αγίας
Πετρούπολης. Το πάρκο του Τσάρσκογιε Σελό ήταν το αγαπημένο μέρος
ξεκούρασης των Ρώσων Τσάρων. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο
νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφθούμε την Κρονστάνδη - μια πόλη με εξαιρετική
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, που ως ναυτικό φυλάκιο χτίστηκε
για να προστατεύσει τη νέα πρωτεύουσα - την Αγία Πετρούπολη. Εδώ θα
επισκεφθούμε το Ναυτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου - τελευταίο
και μεγαλύτερο από τους Καθεδρικούς Ναυτικούς Ναούς της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

8η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (20 - 25 χλμ.)
Πρωινό και μετά το check out, αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα»
της χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

* στο 10ήμερο πρόγραμμα της Πρωτοχρονιάς προστίθενται 2 νύχτες επιπλέον
στην Αγία Πετρούπολη με ελεύθερες (χωρίς πρόγραμμα) ημέρες (8η και 9η) και πτήση επιστροφής τη 10η ημέρα

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018-2019 5 <

Περιλαμβάνονται:
4Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα
βάσει προγράμματος). Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα
δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης
(ράντσο) και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών (για διαμονή
ενήλικα σε έξτρα κλίνη παρακαλείστε να επικοινωνείσετε με το
πρακτορείο).
4Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για πτήσεις βάσει
προγράμματος Θεσσαλονίκη - Μόσχα και Αγία Πετρούπολη Μόσχα - Θεσσαλονίκη (κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή
έως 20 κιλά και 1 χειραποσκευή έως 7 κιλά συγκεκριμένων
διαστάσεων).
4Εισιτήρια ημερήσιου τραίνου οικονομικής θέσης ή αεροπορικά
εισιτήρια οικονομικής θέσης για μετάβαση Μόσχα - Αγία
Πετρούπολη (το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή
πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα και άμεσα εξαρτάται από το
πότε θα υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών με όλα τα στοιχεία
των διαβατηρίων)
4Για κατόχους Ελληνικών διαβατηρίων: Ασφάλεια Αστικής
Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών)
4Μεταφορές στους προορισμούς βάσει προγράμματος
4Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες
ξεναγούς, βάσει προγράμματος
4Ελληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ
άνω των 20 ατόμων. Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι
εκπρόσωποι του πρακτορείου της Μόσχας & Αγίας Πετρούπολης
θα εκτελούν χρέη συνοδού (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι
εκπρόσωποι θα είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις
των γκρουπ στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς,
όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα
τους συνοδεύουν και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησής τους στα
ξενοδοχεία).
4Δώρα βάσει προγραμμάτων!
Δεν περιλαμβάνονται:
4Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
4Φόροι τοπικοί
4Για κατόχους Ελληνικών διαβατηρίων: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια
του προξενείου (ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα
περιστατικά για άτομα έως 75 ετών. Για μεγαλύτερες ηλικίες
ενημερωθείτε από το πρακτορείο)
4Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και
ξεναγήσεων βάσει προγράμματος
4Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό
4Κόστος / επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων
χωρών (εκτός Ελλάδας)
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Σημειώσεις:
4Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά
ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή
του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων - περιηγήσεων εξαρτάται
άμεσα από την κίνηση στους δρόμους, την περίοδο πραγματοποίησης
του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. αριθμός
ατόμων, ηλικίες). Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά
Μουσεία (ιδιαίτερα του Κρεμλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να
απαγορεύσουν την είσοδο για τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής
επίσημων αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη ενημέρωση προς τα
πρακτορεία γίνεται μόλις μια ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
γίνεται αντικατάσταση της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο με
επίσκεψη σε κάποιο άλλο.
4Στις αναχωρήσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς το
πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί βάσει του ωραρίου λειτουργίας
των μουσείων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
4Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει μια εβδομάδα
πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης
4Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων
4Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάσει ισοτιμιών
Ρουβλίου/Ευρώ
4Για γκρουπ μικρότερα των 12 ατόμων για τις μεταφορές/μετακινήσεις
χρησιμοποιούνται mini bus/van
4Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων
ασθενειών

πτήσεις
ΠΤΗΣΕΙΣ/
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΩΡΕΣ

1η ΗΜΕΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΣΧΑ

13:45 - 17:00*

4η ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
5η ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
EXPRESS ΤΡΑΙΝΟ
ή ΠΤΗΣΗ**

8η ΗΜΕΡΑ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑ

09:25 - 10:45
ή 10:40 - 12:00

8η ΗΜΕΡΑ

ΜΟΣΧΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15:15 - 17:30*

10η ΗΜΕΡΑ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑ

08:55 - 10:10
ή 09:25 - 10:45

10η ΗΜΕΡΑ

ΜΟΣΧΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14:10 - 16:25*

*βάσει προγραμματισμού της αεροπορικής, αναμένονται να οριστικοποιηθούν
**εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών με όλα τα

στοιχεία των διαβατηρίων

ξενοδοχεία

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

MARRIOTT TVERSKAYA 4*
Στεγάζεται σε κτίριο που χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 λεπτών με τα πόδια από τον σταθμό
Belorusskaya του μετρό που προσφέρει πρόσβαση στην Κόκκινη Πλατεία
και το Κρεμλίνο σε 10 λεπτά. Τα δωμάτιά του διαθέτουν flat TV με DVD
player. Διαθέτει γυμναστήριο, lobby bar και εστιατόριο που σερβίρει πιάτα
από τη μεσογειακή και τη ρωσική κουζίνα.Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

LESNAYA HOLIDAY INN 4*
Μοντέρνο ξενοδοχείο, στο κέντρο της Μόσχας. Απέχει 5 λεπτά με τα πόδια
από το σταθμό Belorusskaya του μετρό. Η διάσημη Κόκκινη Πλατεία είναι
προσβάσιμη σε 3 χιλιόμετρα. Διαθέτει κομψό εστιατόριο, lobby bar και
γυμναστήριο με σύγχρονα όργανα γυμναστικής. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια
του διαθέτουν ηχομόνωση, flat TV, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και
παροχές σιδερώματος. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

SLAVYANSKAYA RADISSON 4*
Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα σε κοντινή απόσταση με τα
πόδια από την Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Διαθέτει 3 εστιατόρια με
διεθνή κουζίνα, γυμναστήριο, πισίνα, σπα, lobby bar. Τα δωμάτια είναι
εξοπλισμένα με μίνι μπαρ, καφετιέρα/τσαγιέρα και τηλεόραση επίπεδης
οθόνης. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

VEDENSKY 4*
Είναι χτισμένο στο νησί Petrogradsky, σε απόσταση μόλις 10 λεπτών
από το Φρούριο Πέτρου και Παύλου της Αγίας Πετρούπολης. Διαθέτει
2 εστιατόρια, cafe, γυμναστήριο και lobby bar.Τα δωμάτιά του είναι
εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και παρέχεται
δωρεάν Wi-Fi.

HOLIDAY INN MOSKOVSKIYE VOROTA 4*
Απέχει μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό Moskovskiye Vorota του μετρό
και 4 στάσεις του μετρό από το χιλιόμετρο μηδέν της πόλης. Τα κλιματιζόμενα
δωμάτιά του είναι μοντέρνα και διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, άνετο
καθιστικό, δωρεάν Wi-Fi και θερμαινόμενο δάπεδο στο μπάνιο. Το εστιατόριο
σερβίρει πλούσιο μπουφέ πρωινού και ποικιλία ευρωπαϊκών πιάτων για γεύμα ή
δείπνο.

τιμοκατάλογος
ΗΜΕΡΕΣ

8ήμερο
πρόγραμμα

10ήμερο
πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
(ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ)
MARRIOTT TVERSKAYA 4*
(ΜΟΣΧΑ Κεντρικό) ή
LESNAYA HOLIDAY INN 4*
(ΜΟΣΧΑ Κεντρικό) ή
SLAVYANSKAYA RADISSON 4*
(ΜΟΣΧΑ Κεντρικό)
ή παρόμοια
VEDENSKY 4*
(ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Στο πρώτο ιστορικό κέντρο) ή
HOLIDAY INN MOSKOVSKIYE VOROTA 4*
(ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Κοντά στο ιστορικό κέντρο)
ή παρόμοια

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
EARLY
ΤΙΜΗ
BOOKING
ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ
2-12
ΕΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ &
ΤΟΠΙΚΟΙ, ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ,
ΒΙΖΑ ΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ,
ΤΕΛΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ &
ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

770 €

855 €

-100 €

+250 €

410 €

840 €

925 €

-100 €

+330 €

410 €
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