Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Екскурзия до Санкт Петербург - Белите Нощи и
Москва 2019
цени от

2 698.00 лв.
Дестинация
Москва и Санкт Петербург
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
BB

Санкт Петербург и Москва 2019
8 дни / 7 нощувки
Възможност за заминаване от София и Варна
Дати от София:
24/06/2019 – 01/07/2019
01/07/2019 – 08/07/2019
08/07/2019 – 15/07/2019
15/07/2019 – 22/07/2019
19/08/2019 – 26/08/2019
26/08/2019 – 02/09/2019
02/09/2019 – 09/09/2019
Дати от Варна:

24/06/2019 – 01/07/2019
01/07/2019 – 08/07/2019
08/07/2019 – 15/07/2019
15/07/2019 – 22/07/2019
19/08/2019 – 26/08/2019
26/08/2019 – 02/09/2019
02/09/2019 – 09/09/2019
Програма:
ДЕН 1: София / Варна – Москва – Санкт Петербург
Ще се срещнем на Терминал 2 на Летище София / Варна за полет на авиокомпания
Аерофлот до Москва. След пристигането ни в Москва на Летище Шерметиево ще
се качим на полет за Санкт Петербург. В Санкт Петербург ще бъдем посрещнати и
превозени до избрания от нас хотел. След настаняване в хотела ще имаме
свободно време за почивка или самостоятелно разглеждане на града. Нощувка.
ДЕН 2: Санкт Петербург – Панорамна обиколка
След закуска в хотела ще започне нашата панорамна обиколка на Санкт
Петербург (9:00ч.), с опитен екскурзовод, които ще ни запознае с историята на
най-големите забележителности в старата руска столица. Ще се насладим на
невероятната архитектура на Санкт Петербург – Невский проспект, Исакиевски
площад, Сенатски площад, Паметника на Петър I, Марсово поле и др. След това ще
имаме свободно време за обяд, като ще имаме възможност да опитаме
традиционната руска кухня. След обяд ще се отправим към Петерхоф
(Петродворец), намиращ се в едноименния град разположен на 29км от Санкт
Петербург. Дворецът е бил извънградската резиденция на Петър I и е вдъхновен
от френския Версай. Дворецът заедно с целия архитектурен и парков комплекс
около него е част от културното наследство в Русия и е включен в списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Ще разгледаме Големия дворец –
тронната, балната зала, ще посетим Нижний парк, където ще се насладим на
уникалния му ансамбъл от фонтани. След изпълнения с история и емоции ден ще
се върнем обратно в хотела в Санкт Петербург за нощувка.
ДЕН 3: Санкт Петербург
След закуска ни очаква вълнуващ ден, включващ посещение на Ермитажа и

Петропавловската крепост.
Ермитажът бил замислен като място за уединение (точно това означава френската
дума „ермитаж“) и пристройка към Зимния дворец на императрица Екатерина
Велика. Десетилетия наред това културно богатство било достъпно само за висши
сановници, дипломати и приближени на царското семейство. В началото на 20-ти
век Зимния дворец е бил преустроен за нуждите на музея. Днес СанктПетербургският Ермитаж е най-големият културно-исторически музей в Русия и
един от най-големите в света, с който могат да се сравняват само нюйоркският
Метрополитън, парижкият Лувър и Британският музей. Тук се пазят над 2 700 000
творби на изкуството от различни епохи, страни и народи, представящи
световната култура от няколко хилядолетия до наши дни.
Петропавловската крепост – първата сграда в града, чието строителство е
започнало на 27 май 1703 г. Тази дата сесчита за датата на създаване на града.
След обяд ще имаме възможност за допълнителна екскурзия до Царское село. Ще
посетим пищния Екатеринински дворец с уникалната Кехлибарена стая и
дворцовия парк, богато украсен с мраморни статуи, павилиони и мостове. След
това ще имаме свободно време за разходка и почивка. След това ще се върнем в
хотела за нощувка.
ДЕН 4: Санкт Петербург – Москва
След закуска ще имаме възможност самостоятелно да разгледаме и опознаем
Санкт Петербург. След това ще освободим хотела и ще се отправим към летището
за полет до Москва. На летището в Москва ще бъдем посрещнати и съпроводени
до избрания от нас хотел. След пътуването ще имаме възможност да си починем в
хотела и да съберем сили за предстоящия ден.
ДЕН 5: Москва – Панорамна обиколка
След закуска ще предприемем панорамна обиколка на Москва, по време на която
ще посетим: Кутузовски проспект, Москва Сити, Поклонная Гора, Врабчовите
хълмове, възстановения храм на Христос Спасител и красивите московски
булеварди. Ще имаме възможност да се насладим на изключителните
произведения на Васнецов, Врубел, Левитан, Репин, Шишкин и Андрей Рубльов при
посещението ни в Третяковската галерия. След обяд ще се разходим по улица
Арабат. Арбат е живописна пешеходна улица в центъра на Москва. Името на
улицата произлиза от татарски език, който някога се е говорел в града, и означава
„предградие“. В миналото се е намирала в покрайнините на Москва, където са

живели царските войници и ковачи. Ще имаме свободно време за разходка и
шопинг.
След това самостоятелно ще се върнем в хотела с метрото.
ДЕН 6: Москва
След закуска ще предприемем една изключително интересна обиколка на Москва
с метро. Московското метро отваря врати още през 1935г. Неговите станции
достигат дълбочина от 74м, което го нарежда сред най-дълбоко прокопаните
метра в света, но впечатляващо в случая не е това, а неговата невероятна
архитектура. По архитектурна стойност московсото метро може да се мери с някои
от най-известните европейски дворци. Метро станциите имат свой живот –
магазини, музиканти, това е един подземен град, изпълнен с множество
забележителности.
След подземната обиколка на Москва ще посетим един от нейните символи, а
именно Червеният площад. Там ще видим събора на Василий Блажени, изграден
през 16 век в чест на превземането на Казан от Иван Грозни, Спаската кула, ГУМ-а
най–старият търговски дом в Русия с най-луксозните световни марки, мавзолея на
Ленин. След това ще имаме свободно време за обяд.
След обяд ще имаме удоволствието да посетим сърцето на съвременна Русия –
историческия комплекс Кремъл.
Кремъл е величествен архитектурно-исторически комплекс и символ на Русия,
разположен на хълм над река Москва в центъра на столицата. Построен в
миналото като отбранителна крепост с високи стени и кули, комплексът се
разраства и променя непрекъснато през годините, като днес се ползва за
официална резиденция на президента на Русия. На неговата територия са
разположени редица храмове, площади, градини и музеи, сред които е
Оръжейната палата, която ще имаме възможност да посетим.
Самостоятелно ще се върнем в хотела с метрото.
ДЕН 7: Москва
След закуска можем да прекараме деня в самостоятелно разглеждане на руската
столица или да изберем допълнителнителната целодневна екскурзия Коломенское
и парк Царицино с посещение на двореца на Алексей Романов.
Ще се върнем в хотела за почивка и нощувка.
ДЕН 8: Москва – София / Варна
След закуска ще освободим стаите в хотела и ще се отправим към летище

Шерметиево, където ще се качим на полет до София/Варна.
Настаняване по програмата:
Хотели в Санкт Петербург:
Хотел Орбита 3* - http://spborbita.ru/ или подобен
Хотели в Москва:
Хотел Делта Измайлово 4* - http://www.izmailovo.ru/ или подобен
Допълнителни екскурзии:
Екскурзия ”Тур с корабче по Нева” (при мин. 15 човека) – 80 лева;
Екскурзия до Царское село (ДЕН 3) - (при мин. 15 човека) – 50 EUR;
Разходка с корабче „Радисон Роял” по река Москва (ДЕН 5) - (при мин. 15
човека) – 80 лева;
Посещение на Оръжейната палата (ДЕН 6) - (при мин. 15 човека) – 20 EUR;
Целодневна екскурзия до Коломенское и парк Царицино с посещение на
двореца на Алексей Романов (ДЕН 8) - (при мин. 15 човека) – 50 EUR;
Цена на човек при двойно настаняване: от 2698 лв.
Пакетната цена включва:
Самолетен билет за полет с Аерофлот: София ( през Москва ) Санкт Петербург
или Варна Санкт Петербург – Москва – София с цена: 700 лева към дата
01.03.2019 ;
Летищни такси – 178 € (348 лв.) към 01.03.2019 г.;
3 нощувки със закуска в хотел 3*/4* в Санкт Петербург в стандартни стаи;
4 нощувки със закуска в хотел 3*/4* в Москва в стандартни стаи;
Трансфери летище Санкт Петербург - хотел - летище;
Трансфери летище Москва - хотел - летище;
Панорамна обиколка на Петербург с посещение на Петропавловската крепост,
Исакиевския събор и храма Възкресение Христово;
Целодневна екскурзия до Петерхоф;
Посещение на Ермитаж;
Панорамна обиколка на Москва;
Пешеходна обиколка на Кремъл с посещение на Успенската църква и
Архангелската или Благовещенската църкви;

Екскурзоводско обслужване;
Всички входни такси за посещаваните обекти описани в програмата;
Медицинска застраховка с покритие 30 000 € и асистанс;
Придружител от ММ Травел с групата от България при минимум 15 човека;
Пакетната цена не включва:
Виза за Русия, Цена на консулски такси: 120 лева;
Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на
горивата и Авиокомпанията начисли такава);
Допълнителните екскурзии;
Застраховка „ Отмяна на пътуване“;
По-висок клас хотели срещу допълнително заплащане с цена на запитване;
Условия на записване:
Авансово плащане от 50 % депозит на човек при записване;
Доплащане: до 30 дни преди датата на отпътуване;

