DATE: 11 JUL
VALID ON: 1-2 SEP

 3 +شب

تور روسیه  4شب

ویژه  11و 12شهریور

تاریخ حرکت  :پنجشنبه
هتل

درجه

شهر

SOKOS PALACE BRIDGE

*5

سن پطرزبورگ

HILTON LENINGRADSKAYA

TOP

مسکو

هر نفر در اتاق 2

هر نفر در اتاق 1

تخته

تخته

4.715.000

5.865.000

بچه با تخت

بچه بدون تخت

4.185.000

2.825.000

تاریخ حرکت  :جمعه
هتل

درجه

شهر

RADISSON SONYA

*4

سن پطرزبورگ

RADISSON BLU

TOP

مسکو

تاریخ حرکت  :جمعه
هتل

درجه

شهر

CORINTHIA

*5

سن پطرزبورگ

INTERCONTINANTAL

DLX

مسکو

هر نفر در اتاق 2

هر نفر در اتاق 1

تخته

تخته

4.190.000

4.990.000

هر نفر در اتاق 2

هر نفر در اتاق 1

تخته

تخته

4.820.000

5.990.000

بچه با تخت

بچه بدون تخت

3.875.000

2.725.000

بچه با تخت

بچه بدون تخت

4.395.000

2.925.000

خدمات :
بلیط رفت و برگشت ایرباس ایرفلوت در مسیر (تهران-مسکو-سنت پترزبورگ-مسکو-تهران) ویزا –  7شب هتل با صبحانه – بیمه مسافرتی – ترانسفر فرودگاهی
با اتوبوسهای توریستی – لیدر فارسی زبان  +گشتها طبق برنامه سفر همراه با  5وعده ناهار
گشت های مسکو و سنت پترزبورگ
بازدید از کلیسای کازان – خیابان نوسکی – میدان اسحاق و نمای بیرونی کلیسای اسحاق – تندیس نیکالی اول –نمای بیرونی ساختمان گمرک – بازدید از قلعه پتروپاول و جزیره خرگوش ها –

سنت پترزبورگ

میدان قصر – ستون الکساندر – تندیس پطرکبیر – کاخ زمستانی – موزه هرمیتاژ – بازدید از پارک فواره های پترهوف – ساحل خلیج فنالند-استراحتگاه تابستانی تزارها-گشت قایق سواری در
رودخانه و کانالهای شهر سنت پترزبورگ
بازدید از میدان سرخ – نقطه صفر شهر مسکو -میدان مانژ -باغ الکساندر -یادبود جنگ جهانی دوم – مرکز خرید گوم – بزرگترین توپ جنگی جهان – بزرگترین – بزرگترین ناقوس جهان و

مسکو

برج ناقوس ایوان – تپه گنجشک ها ( بام مسکو) – ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو – تندیس و پارک پیروزی – پل عشاق – نمای بیرونی ساختمان دوما – نمای بالشوی تائاتر روسیه -
خیابان آربات جدید و قدیم – کلیسای واسیلی مقدس –بازدید از محوطه کرم لین و بازدید از کلیساهای مجموعه – کلیسای عیسی منجی – نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ

نکات مهم:
 -پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد.

قیمت کودک زیر  2سال 550.000 :تومان

 برای افراد باالی  55سال بیمه مسافری که هزینه آن بعهده مسافر میباشد الزامیست. پرداخت  %50هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست .در صورت تسویه شامل افزایش نرخ ارز نمیگردد. کلیه اتاق ها  2تخته بوده و نفرات سوم از تخت سفری استفاده می نمایند. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده میباشد .در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی ازطرف سفارتخانه طبق مقررات مربوط به میراث فرهنگی اقدام می گردد.
مدارک الزم :اصل پاسپورت جداگانه برای هر نفر با حداقل  7ماه اعتبار  2 +قطعه عکس  +آدرس  ،شغل و شماره تلفن مسافر

پرواز رفت ساعت

 03:30بامداد

پرواز برگشت ساعت

 21:05شب

