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Moszkva – Szentpétervár


1. nap: Pécs – Transzfer autóbusszal a repülőtérre, Budapestre, majd indulás repülővel az orosz fővárosba. – Moszkva: transzfer autóbusszal a hotelba, majd délutáni városnézés.
2. nap: Moszkva: egész napos városnézés.
3. nap: Moszkva: egész napos városnézés.
4. nap: Moszkva: egész napos városnézés. – Este autóbusszal transzfer a vasútállomásra, majd indulás hálófülkés vonattal a rövid ideig Leningrádnak nevezett városba.
A moszkvai városnézés alatt tömegközlekedéssel – busszal és metróval –, járjuk be a város sok szegletélt, és nézzük meg sok más mellet, a következő nevezetességeket: Vörös tér, Szófia rakpart, GUM, a Megmentő Krisztus Székesegyház, Kreml, Vaszilij Blazsennij székesegyház, Izsák székesegyház, mauzóleum, Tretyakov képtár, Arbat, VDNH, Izmaljovó.
5. nap: Reggel érkezés Szentpétervárra: transzfer autóbusszal a hotelba, majd egész napos városnézés.
6. nap: Szentpétervár: egész napos városnézés.
7. nap: Szentpétervár: délelőtti városnézés a repülőgép indulásától függően, majd transzfer a repülőtérre. – Délután indulás repülővel a bécsi repülőtérre, majd transzfer autóbusszal Pécsre.
A szentpétervári városnézés alatt tömegközlekedéssel – busszal és metróval –, járjuk be a ennek a városnak is sok szegletét, és nézzük meg sok más mellett, a következő nevezetességeket: Ermitázs, Péter-Pál erőd, Auróra cirkáló, Admiralitás Szent Izsák Székesegyház, Vérző Megváltó Székesegyház, Nyári Kert. Téli Palota, I. Péter lovas szobra, hídfelnyitás, sétahajózás a Néván.
Utazás: autóbusszal, repülővel, vonattal, ill. helyi közlekedéssel
Étkezés: 5 reggeli, 5 vacsora
Szállás: 5 éjszaka 3*-os hotelben, 2-3 ágyas szobákban, 1 éjszaka vonaton hálófülkés kocsikban.
Ár: Ft/fő, 3 fő/szoba elhelyezéssel,
       Ft/fő 2 fő/szoba elhelyezéssel, amely tartalmazza a transzfereket, a repülőjegyet, a vonatjegyet, a szállást, a felsorolt étkezéseket, a vízumot, a magyar nyelvű csoportvezetést az utazás teljes ideje alatt.
Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, a belépődíjakat, a helyi tömegközlekedés díját és az utasbiztosítást!
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

A repülőjegy foglalása miatt nem áll módunkban visszatéríteni az arra eső összeget, de útlemondási biztosítás köthető az előre nem látható események miatt.

Pécs, 2016. szeptember 15.

