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روسیه ( 9روز)
شهر مورد بازدید شما :
 4شب سن پترزبورگ

 4شب مسکو

روسیه با توجه به وسعت و تنوع جمعیتي  ،از دیدنیهاي تاریخي و طبیعي و هنري زیادي برخوردار مي باشد ،همچنین بدلیل اینکه در
قرنهاي اخیر یکي از كشورهاي قدرتمند جهان بشمار مي آمده  ،داراي قصرها  ،ساختمانها و موزه هاي زیادي مي باشد و شهر مسکو
به عنوان پایتخت آن از بخش زیادي از این دیدنیها بهره جسته است مسکو پایتخت روسیه در ناحیه مركزي بخش اروپایي كشور
واقع شده و تاریخ بناي آن به سال  4441میالدي مي رسد  .هر كسي در طول دوران زندگي اش باید یک بار به مسکو سفر كند و
این «باید» نه فقط براي دیدن میدان سرخ ،كرملین یا آرامگاه لنین و دهها دیدني دیگر است ،بلکه براي قدم زدن در یک كالنشهر
بزرگ با بیش از  44میلیون نفر جمعیت است لمس فرهنگ مردم روس و رفتن به سالنهاي اپراي فاخر و نفس كشیدن در شهري
كه زماني شهر محبوب نویسندگان یا موسیقي دانان بزرگ جهان بوده تنها گوشهاي از جذابیتهاي این شهر  068ساله است .مسـکو
در یک كالم شهر < ترین هاست>.شهري كه بیشترین میلیاردرها را دارد (پایتخت میلیاردرهاي دنیاست) .گران قیمتترین فنجان
قهوه جهان در این شهر سرو ميشود و بزرگترین سالن آمفي تئاتر دنیا در این شهر قرار دارد .همچنین پر جمعیتترین شهر قاره
اروپا مسکو است  .مسکو در حالي كه دوران تاریخي مختلفي را تجربه كرده و فشارها و سختيهاي زیادي را پشت سر گذاشته ،مملو
از آثار خالقانهاي است كه انرژي هنرمندان این شهر را به تصویر كشیده ،شما ميتوانید چایکوفسکي و چخوف را به خوبي در
تئاتر هاي مسکو بشناسید و بعد از آن در یکي از هزاران كافه شهر در حالي كه یک فنجان قهوه روسي مينوشید به زندگي این
بزرگان هنري بیندیشد .این شهر باستاني براي عالقهمندان به تاریخ مانند یک بهشت است؛ برج قرمز آجري كرملین ،كلیساها و
بناهاي تاریخي كه به یاد قهرمانان به خاک افتاده قد علم كردهاند و همچنین بقایاي اتحاد جماهیر شوروي همه و همه شهر مسکو را
از دیگر شهرهاي تاریخي جهان مجزا كرده است .درست است كه نمادهاي كالسیک شهر مسکو مانند مجسمه لئوتولستوي ،اماكن
تفریحي و نمایشي ،نوازندگان ویلنسل و غیره در تمام دنیا مشهور است و به خوبي تاریخ و فرهنگ این شهر را به رخ ميكشند اما
اگر واقعیت را بخواهید امروز مسکو یک شهر زیبا ،لوكس و شیک است؛ شهري كه دورههاي تاریخي مختلف و حکمرانان گوناگوني از
مغول گرفته تا تاتارها را پشت سر گذاشته و امروز زیبایيهاي اغوا كنندهاش هر توریستي را به خود جذب ميكند .براي دیدن
پایتخت اولیه روسیه كه در شبها سفید آن چشمها را خیره ميكند و كانالهاي پیچ در پیچ آن كه براي مدتها براي بزرگان ادبي
مثل فئودور داستایوفسکي و نیکالي گوگول ،الهام بخش بوده باید حتما به سن پترزبورگ بروید .شهري كه در سال  4181توسط
پتر كبیر ساخته شده و در بین مردم روس با لقب «پنجرهاي به اروپا» مشهور است .زیرا پترزبورگ غربيتر از هر شهر دیگر روسیه
است .ساختن مركز یک امپراتوري روي باتالق ،ابتدا یک شوخي به نظر ميرسید ،اما سن پترزبورگ نشان داد كه فارغ از هر مسألهاي،
توانایي تبدیل شدن به یک كاخ زیبا را دارد.سن پترزبورگ در طول حیات  158سالهاش بیشتر از هر شهر دیگري در دنیا «انقالب»
را تجربه كرده است .بنابر این ،تاریخ در هر گوشه این شهر كه چشم بگردانید دیده ميشود؛ از كشتي جنگي شفق قطبي كه نماد
شروع انقالب بلشویک هاست گرفته تا سمبلهاي بسیاري كه یادآور  988روز محاصره شهر توسط نازيهاست كه در نهایت دو
میلیون كشته به جاي گذاشت .اگر نفس تان سر جا آمد بهتر است به موزه افسانهاي ارمیتاژ سري بزنید؛ جایي كه حتما باز نفس شما بند خواهد آمد! سفر به شهر سنپترزبورگ
تمام فاكتورهاي یک سفر فراموش نشدني را با خود دارد؛ هنر واال ،معماري خیره كننده ،شبهاي درخشان ،آثار تاریخي و سنتهاي فرهنگي كه هر كسي را به خود مجذوب
ميكند .موسیقي ،نقاشي ،مجسمه سازي ،ادبیات و معماري در این شهره زنده است .از درخشش تیره و روشن اسرار آمیز شهر تا ساختمان اپرا؛ جاذبههاي سن پترزبورگ فراتر
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از معماري «بارتولومئوراسترلي» و اپراي «چایکوفسکي» است ،زندگي روزمره مردم گروههاي هنري و رستورانهاي لذیذ و … همه در كنار هم باعث شده این شهر یکي از
مقصدهاي اول توریستهاي دنیا باشد .سفر به سن پترزبورگ سفر به قرن  14است و به قول كمونیستها «آینده روشن» است!

توضیحات
وعده هاي غذایي :
 0وعده صبحانه گرم به صورت بوفه  5 +وعده ناهار

خدمات تور:
 اخذ ویزاي روسیه
 بیمه ي مسافرتي سامان تا سقف ده هزار یورو پوشش حوادث
 اقامت در هتل هاي چهار یا پنج ستاره همراه با صبحانه
 پرداخت تمام هزینه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توریستي
 اهداء نقشه شهر و مدارک مورد نیاز سفر و یک كیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي مجهز به سیستم تهویه هوا
و ده ها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر براي تجربه سفري بي نظیر و به یاد ماندني...

نکته:
عوارض خروج ازكشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائي كه نیاز به ترجمه مدارک مي باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم مي باشد.

Blue Rose

برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمیني جهت پرواز به سن پترزبورگ با پرواز ایرفلوت  ،ورود به سن پترزبورگ و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهري سن پترزبورگ  ،بازدید از كلیساي كازان  ،خیابان نوسکي  ،جزیره واسیلي  ،نماي بیروني كلیساي اسحاق  ،صرف ناهار
روز سوم  :گشت شهري سن پترزبورگ  ،بازدید از موزه هرمیتاژ  ،بازدید از فروشگاه صنایع دستي  ،صرف ناهار
روز چهارم  :گشت شهري سن پترزبورگ  ،بازدید از پترهوف  ،پارک فواره ها پترهوف  ،ساحل خلیج فنالند  ،صرف ناهار
روز پنجم  :صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به سمت مسکو  ،ورود به مسکو و انتقال به هتل
روز ششم  :گشت شهري مسکو  ،بازدید از كرملین و میدان سرخ  ،نماي بیروني كلیساي سنت باسیل  ،مقبره لنین  ،مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر ،
صرف نهار
روز هفتم  :گشت شهري مسکو  ،بازدید از پارک پیروزي  ،خیابان آربات  ،تپه گنجشک  ،كلیساي عیسي منجي  ،ایستگاه تاریخي متروي مسکو  ،صرف
نهار
روز هشتم  :وقت آزاد
روز نهم  :حضور در البي هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به مسکو

30 JUN

SU 010

04 JUL LEDSVO

SU 011

SVOIKA 21:05

08 JUL

SU 512

IKASVO

07 JUL

SU 513

پرواز از مسکو به سن پترزبورگ

09:45

08:25

SVOLED

07 JUL

SU 010

پرواز از سن پترزبورگ به مسکو

11:55

10:40

11 JUL LEDSVO

SU 011

SVOIKA 21:05

15 JUL

SU 512

IKASVO

14 JUL

SU 513

پرواز از مسکو به سن پترزبورگ
 9تیر

پرواز از سن پترزبورگ به مسکو
پرواز از مسکو به تهران
پرواز از تهران به مسکو

 61تیر

پرواز از مسکو به تهران
پرواز از تهران به مسکو
پرواز از مسکو به سن پترزبورگ
 32تیر

پرواز از سن پترزبورگ به مسکو
پرواز از مسکو به تهران
پرواز از تهران به مسکو
پرواز از مسکو به سن پترزبورگ

 23تیر

پرواز از سن پترزبورگ به مسکو
پرواز از مسکو به تهران

Blue Rose

05:50
09:45

03:30

11:55
02:20
05:50

02:20
05:50
09:45
11:55
02:20
05:50
09:45
11:55
02:20

08:25

IKASVO

10:40

03:30

03:30
08:25

SVOLED

30 JUN

SU 513

14 JUL

SU 010

18 JUL LEDSVO

SU 011

SVOIKA 21:05

22 JUL

SU 512

IKASVO

21 JUL

SU 513

10:40

03:30
08:25
10:40

SVOLED

21 JUL

SU 010

SVOLED

25 JUL LEDSVO

SU 013

29 JUL

SU 512

SVOIKA 21:05

نرخ  9و  46تیر :
درجه هتل
 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

 4/998/888تومان

هر نفر در اتاق یک تخته

 6/998/888تومان

ارسال كل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروري مي باشد

اطفا ل ( 4تا44سال با تخت) اطفال( 1تا  4سال بدون تخت)

 4/598/888تومان

 4/998/888تومان

نرخ (INFزیر  1سال) %48 :ریا لي نرخ بزرگسال

نرخ  11و  18تیر :
درجه هتل
 5ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

 5/998/888تومان

هر نفر در اتاق یک تخته

 0/998/888تومان

ارسال كل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروري مي باشد

اطفا ل ( 4تا44سال با تخت) اطفال( 1تا  4سال بدون تخت)

 5/598/888تومان

نرخ (INFزیر  1سال) %48 :ریا لي نرخ بزرگسال

تاریخ هاي حركت :

Blue Rose

 1/998/888تومان

کد تور

تاریخ حرکت

BR-S2363

 9تیر سال 6291

BR-S2364

 61تیر سال 6291

BR-S2365

 32تیر سال 6291

BR-S2366

 23تیر سال 6291

