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Екскурзия до Москва
цени от

670.00 USD
Дестинация
Москва
Продължителност
3 дни
Тип настаняване
BB

Москва
Екскурзия до Русия - Москва

Москва – Парка на свободата – Триумфалната арка –– Болшой Театър – руския
Бял дом – катедралата на Христос Спасителя – Червеният площад –
Катедралата “Василий Блажени”
3 дни/2 ношувки
Дата: Всяка седмица

Ден 1. Пристигане в Москва и трансфер до хотела
С пристигането си в Москва ще бъдете посрещнати от нашия шофьор, който ще ви
ескортира до колата или буса до вашия хотел. По пътя натам ще имате възможността
да зърнете за пръв път този уникален град.

„Москва през нощта” – екскурзия с автобус. (по желание)
Воробиевия хълм – прекрасни гледки на града от наблюдателна платформа,
Московският университет, Новодевическият манастир, „Diplomatic Village”, Парка на
свободата със своите фонтани и църкви, Триумфалната арка, Кутузов и улица Арбат,
и т.н. Нощувка в хотела.
Ден 2. Тур около най-красивите места в Москва
Закуска.
Улица „Тверская” – най-оживената и елегантна улица, бившата централа на КГБ,
Болшой театър, руския Бял дом, катедралата на Христос Спасителя, Червения
площад, Катедралата “Василий Блажени”.
Обяд в местен ресторант.
Екскурзия до московския Кремъл и кремълските катедрали.
Кремъл винаги е бил считан за символ на силата и могъществото на руската империя.
Всяка ера от руската история е оставила архитектурния си отпечатък на този
колосален феномен. Отвъд стените си, Кремъл е изпълнен с множество архитектурни
монументи, църкви, катедрали, музеи и др.
Връщане в хотела.
Екскурзия до галерията „Третяков”. (по желание)
Галерията е един от най-големите музеи в света, съкровищницата на руското
изкуство от 11ти век до наши дни. Галерията носи името на основателя си, Павел
Третяков, богат руски патрон на изкуството. Той предоставя колекциите си на Москва
през 1892. Днес галерията притежава повече от 50 000 картини, скулптури и
изобразителни произведения на изкуствата. Нощувка в хотела.
Ден 3. Метро Тур
Закуска. Насладете се на невероятните станции, декорирани със скулпутори,
стъкларии, цветен мрамор и бронзови полилеи, след това може да опознаете улиците
„Тверская” и „Арбат” с пешеходен тур.
Връщане в хотела. Трансфер до летището.
Пакетна цена
Пакетна цена

Цена на човек в двойна стая при записани минимум:
1

2

3

4

5

6

7-10 Sgl Spl

Тур + хотел 3*

$1200

$670

$625

$500

$450 $410

$380 $95

Тур + хотел 4*

$1565

$835

$765

$670

$620 $580

$550 $290

Тур + хотел 5*

$1860

$1190

$1110

$1020 $970 $930

$900 $235

Избираеми услуги

Цена на човек при записани минимум:
1

2

3

4

5

6

7-10

Автобусна екскурзия „Москва през нощта”

$269 $135

$106

$79 $65

$54

$44

Обяд в местен ресторант

$60

$60

$60 $60

$60

$60

Екскурзия до галерия Третяков

$223 $120

$98

$77 $66

$57

$50

$60

Цената включва:
- 2 нощувки в гр. Москва (стандартна стая със закуска)
- Всички трансфери
- Турове
- Входни такси
- Транспорт
- Екскурзовод
- Медицинска застраховка
- Тур около най-красивите места в Москва
- Пешеходен тур - улиците „Тверская” и „Арбат”
Цените не включват:
- Визова услуга за Русия. За повече информация относно визовата услуга, която ММ
Травел предлага за Русия моля посетете този линк.
- Медицинска застраховка
- Самолетни билети с включени летищни такси. Цената на самолетните билети е
стартираща от 338 Евро в икономическа класа при наличие на свободни места до
изчерпване на количеството.
- „Москва през нощта” – екскурзия с автобус. (по желание)
- Екскурзия до галерията „Третяков”. (по желание)

Цените за туровете са изменими:
Туровете могат да бъдат променяни по ваш вкус. Може да включим допълнителни

екскурзии или изпълнения по ваше желание. Може също да миксираме и наместваме
настаняването ви в избрания хотел.
За да запазите тур, 50% от цената му се заплащат в деня на резервацията.
Останалите 50% от сумата се заплащат до 14 дена преди пристигането ви в Русия
или града, за където е тура.

