Руско величие и бели нощи: Санкт Петербург
Най-дългите дни от годината прекарайте на едно величествено място – старата руска столица
Санкт Петербург. Вижте с очите си емблематичните кубета на руските църкви, докоснете се до
чудотворната икона на Казанската Богородица и до безценната колекция на Ермитажа в
млечната светлина на белите нощи.

Продължителност : 5 дни/ 4 нощувки/ 4 закуски

Дати на отпътуване :
27.06.2020 – 01.07.2020
04.07.2020 – 08.07.2020
Маршрут : София – Санкт Петербург – София
Къде ще спим?
Нощувките са в 3-звезден хотел в Санкт Петербург.
Кои забележителности се посещават?
 Санкт Петербург - Невски проспект, Медния конник, Адмиралтейството, Сенатския площад,
Дворцовия мост, Казански събор, Исаакиевския събор, Стрелката на Василевския остров,
Троицкия мост, парка Марсово поле, Михайловския (Инженерния) дворец

 Петропавловска крепост
 Ермитажа - най-величествения музей в света
 Исаакиевски събор
 Спас на Крови
 Петерхоф - лятната резиденция на руските императори
 Царско село
 Екатерининския дворец
Ще има ли водач от България?
Наш
представител
и
екскурзовод
ще

придружава групата по време на цялото пътуване.
Какъв е полетът до Русия?
Летим с авиокомпания България Еър, директен полет София – Санкт Петербург – София.
Има ли включен багаж в цената?
Има един брой ръчен багаж до 8 кг. и един брой чекиран багаж до 23 кг. Изискаване на всички
авиокомпании е в ръчния багаж да не се носят остри предмети и течности надвишаващи 100мл.
Колко голяма е групата?
Групата ще бъде 30 – 35 души, което означава, че програмата и часовете на отпътуване трябва
да се спазват стриктно, за да се изпълни маршрута.
Степен на трудност:
Ниска. Не е необходима предварителна подготовка, но доброто здравословно състояние винаги
е задължително.
.

ПРОГРАМА:
Ден 1 : София - Санкт Петербург
Излитане от Аерогара София с директен полет на България Ер до Санкт Петербург. Кацане на
летище Пулково в Петербург. Посрещане и трансфер до хотела в Санкт Петербург. Свободно
време. Нощувка.
Ден 2 : Санкт Петербург - Ермитажа
Закуска. Автобусна обзорна обиколка на Санкт Петербург:
Ще видим Историческия център с Медния конник, Лятната градина, Марсово поле, Троицкия
мост, Музея на артилерията, Василевския остров, Дворцовия мост и Казански събор – един от
най-големите православни храмове в града. Тук се пази светиня на руското православие иконата на Казанската Богородица. Посещение на Петропавловската крепост, построена от
Петър І, където са погребани руските царе.
Екскурзия до Ермитажа следобяд - най-величествения музей в света - грандиозен дворцов
ансамбъл, официална резиденция и съкровищница на Великата императрица Екатерина на
брега на р. Нева. В Ермитажа се съхраняват около 3 милиона художествени паметника на
световната култура, датиращи от каменния век до нашето столетие. Връщане в хотела.
Нощувка.
Ден 3 : Исаакиевски събор - Спас на Крови
Закуска. Посещение на Исаакиевски събор – катедралата, проектирана през 1818 г. от
френския архитект Огюст Монферанд и официално завършена през 1858г. Планът е
Исакиевската катедрала да се превърне в една от най-впечатляващите забележителности на
тогавашната руска столица Санкт Петербург. Днес огромният позлатен купол на Исакиевската
катедрала може да бъде видян от всички краища на бившата руска столица и се превръща в
нейн символ. Посетителите на храма също имат възможност да изкачат многото стъпала (300 на
брой) до основата на купола, откъдето има специално място за наблюдение, предлагащо
поглед към Санкт Петербург. След създаването си Исакиевската катедрала е била главният
храм на града и въобще най-големият храм в Русия.
Спас на Крови - построена е на мястото, на което император Александър II е бил смъртоносно
ранен през 1881 г. От там идва и името на църквата - "Църква на нашия спасител върху
пролятата му кръв". Строителството й
започва
през
1883
г.
по

времето на Александър III и е завършена през 1907 г. по времето на Николай II. Връщане в
хотела. Нощувка.
Ден 4 : Петерхоф
Закуска. Екскурзия до Петерхоф - лятната резиденция на руските императори, построен с
идеята да съперничи по пищност и красота на двореца във Версай. Ще се разходим в парка, ще
видим уникалните фонтани и каскади, ще посетим Големия Дворец. Връщане в хотела.
Нощувка.
Ден 5 : Пушкин/ Царско село – Санкт Петербург - София
Закуска. Екскурзия до град Пушкин. Ще видите дворцовия ансамбъл Царско Село, бивша
резиденция на руските императори, блестящ паметник на световната архитектура от 18 и 19
век. Ще посетим Екатерининския дворец с прочутата кехлибарена стая и дворцовия парк,
богато украсен с мраморни статуи, павилио ни и мостове.
Трансфер до летище Пулково за полет Санкт Петербург – София. Пристигане в София.
Цени 2020г.:
Дата

Турист в
ДВОЙНА СТАЯ

27.06.2020г
04.07.2020г

1758 лв.
1758 лв.

Допълнително
легло в двойна
стая
1758 лв.
1758 лв.

Дете на
доп.легло 2-11г.

Единична стая

1598 лв.
1598 лв.

2058 лв.
2058 лв.

Цената включва:
 Самолетен билет за директен полет София – Санкт Петербург - София на авиокомпания
"Bulgaria Air" с включени летищни такси
 Чекиран багаж до 23 кг и ръчен багаж до 8 кг
 Трансфер летище - хотел – летище
 4 нощувки със закуски в хотел 3* в Санкт Петербург
 Обзорна обиколка на Санкт Петербург с посещение на Петропавловската крепост
 Посещение на Исакиевския събор и църквата Спас на Крови
 Посещение на Ермитажа
 Посещение на Петерхоф
 Екскурзия до Царско село и Екатерининския дворец
 Входни такси за посещаваните по програмата обекти
 Екскурзоводско обслужване/ водач на български език
Цената не включва:
 Всичко, неописано в „Цената включва“
 Виза – 120 лева
 Виза съпорт – 40 лв
 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с поктиритие 30 000 евро, ЗАД „Армеец“ –
11лв. за лица до 69години*








Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с поктиритие 30 000 евро, ЗАД „Армеец“ –
26лв. за лица над 69години*
Разходи от личен характер
Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Екскурзия с корабче по река Нева за вдигането на мостовете – 85 лв (заплаща се в
България, осъществява се при мин. 15 туриста)
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази застраховка!)
За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна
премия

