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Екскурзия до Санкт Петербург
цени от

498.00 лв.
Дестинация
Санкт Петербург
Продължителност
3 дни
Тип настаняване
BB

Санкт Петербург
Няма много градове в света, които да съперничат на елегантността на Санкт Петербург. Когато Петър Велики
основал града през 1703 г., той наел най - добрите архитекти, предприемачи и художници в Европа, за да го
построят и декорират.

ВСЕКИ УИКЕНД ЕКСКУРЗИЯ В ПЕТЕРБУРГ
3 дни/2 нощи

Маршрут: БУРГАС/ВАРНА/СОФИЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУРГАС/ВАРНА/СОФИЯ
Продължителност: 3 дни/2 нощи
1 ДЕН /петък/
Пристигане в Санкт-Петербург.Трансфер от летището до хотела за настаняане.
Панорамна обиколка на Санкт Петербург с автобус: Василиевкия остров, Марсово поле, площада на
Декабристите, Исакиевския площад, Дворцовия площад, където ще видите Адмиралтейството, Медния конник

и крайцер «Аврора».
Екскурсия до Петропавловската крепост с включено посещение на Петропавловския събор, един от найатрактивните архитектурни паметници в стил барок, гробниците на руските императори от Петър I до
Николай II и Трубецкия бастион.
Свободно време.
2 ДЕН /събота/
Закуска.
Започва и посещение на Царско село и Екатерининския дворец с включени трансфери.
По желание допълнително: Екскурзия в Павловск с посещение на Павловския дворец
По желание допълнително: посещение на Русия Океанариум
3 ДЕН /неделя/
Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер за разглеждане на Исаакиевски събор, осветен през 1858
година, най-големия в Санкт Петербург и главен катедрален събор на Русия.
Обзорна екскурзия в Ермитаж – пътешествие през време и пространство, историята на цивилизации и култура
от Древен Египет до шедьоврите на ХХ век са представени в пълния им блясък.
Трансфер до летище за вечерен полет до България.
Цена: 498 лева
Пакетната цена е на човек в евро при мин 2 души и включва:
- 2 нощувки със закуски в хотел 3 звезди в Санкт Петербург;
- Екскурзии, посещение на музеи и забележителности в Санкт Петербург, посочени в програмата. В цената са
включени екскурзоводски услуги на руски/английски език и входни билети за музеите;
- Транспорт, съгласно програмата;
- Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро за периода на пътуване (за лица над 70 навършени години
застраховката се доплаща)
Пакетната цена не включва:
- Самолетни билети София/Варна/Бургас – Санкт Петербург – София/Варна/Бургас. Моля обърнете се към нас
за най-добра актуална цена.
- Допълнителни екскурзии в Санкт Петербург по желание;
- Разходи от личен характер.
- Визова поддръжка за полагане на Туристическа виза за Русия;

