RÚSSIA
MOSCOU i SANT PETERSBURG
del 20 al 27 juliol del 2019
TOT INCLÒS
amb Guia acompanyant de Viatges Alemany
MOSCOU ELS SORPENDRÀ PER LA SEVA HISTÒRIA I CONTRASTOS,
i SANT PETERSBURG, PEL SEU PASSAT IMPERIAL
Dia 20 de Juliol - BARCELONA – MOSCOU
Trasllat des de les nostres terminals a l’aeroport de Barcelona per embarcar en vol directe a les 12:15h.
destinació a Moscou. Arribada a les 17:40 hores, assistència i trasllat cap a l’hotel. Acomodació a l’hotel,
sopar i allotjament.
Dia 21 de Juliol.- MOSCOU
Esmorzar i visita panoràmica de la ciutat, recorrent les seves principals avingudes i monuments com: la
Plaça Roja, els exteriors de la Catedral de Sant Basili, la Catedral de Sant Salvador, que és la principal
de la ciutat i la catedral ortodoxa més alta del món. Seguirem la visita fent parada a la famosa Universitat
Estatal Lomonosov. Dinarem en un restaurant de la ciutat. La tarda la dedicarem a visitar a la galeria
Tretiakov, considerada el primer museu d'art nacional del país, on podem trobar més de 130.000 obres
creades per artistes russos. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 22 de Juliol.- MOSCOU (visita del Kremlin i el metro)
Esmorzar. Visita al museu de la Catedral de Sant Basili i del famós metro de Moscou, inaugurat al 15
de maig del 1935 pel poder soviètic. Amb més de 200 km de línies i 145 estacions decorades amb belles
estàtues i pintures, convertint-lo en una obra arquitectònica única en el seu gènere. Dinar. A la tarda, visita
al Kremlin, centre geogràfic de Moscou i centre polític del país. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 23 de Juliol.- MOSCOU - SANT PETERSBURG
Esmorzar. Al matí, sortida cap al Parc de la Victòria on gaudirem de temps lliure per fer un passeig. A l'hora
indicada, trasllat a la plaça Roja i temps lliure per visitar la tomba de Lenin. Dinar i a l'hora convinguda,
trasllat a l'estació de ferrocarril per sortir amb tren d'alta velocitat cap a SANT PETERSBURG. Arribada i
trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament.

Dia 24 de Juliol.- SANT PETERSBURG (ciutat)
Esmorzar. Visita panoràmica de la ciutat on recorrerem el seu centre històric i veurem: l'avinguda Nevskiy,
la plaça de Sant Isaak i la catedral de la nostra Senyora de Kazan. Dinar en un restaurant i visita de la
fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, erigida per defensar les terres del Neva reconquerides per Rússia
durant la guerra del Nord contra Suècia. Visitarem també l'església Sant Nicolau dels Mariners. Sopar i
allotjament a l’hotel.
Dia 25 de Juliol.- SANT PETERSBURG (Peterhof - Pushkin)
Esmorzar. Ens desplaçarem cap a les afores de Sant Petersburg per visitar els jardins de Peterhof,
coneguts com el "Versalles rus" pel seu immens Parc ple de fonts i palauets, conjunt monumental reconegut
per la UNESCO, com a Patrimoni de la Humanitat. Dinar. A la tarda sortida cap a Pushkin i visita del
Palau de Caterina, residència d’estiu del Tsars de Rússia. A última hora de la tarda trasllat cap a l’hotel
per sopar i allotjament.
Dia 26 de Juliol.- SANT PETERSBURG (Museu de l’Hermitage)
Esmorzar. Visita de la catedral de Sant Isaak, catedral Ortodoxa, l’església més gran de la ciutat que
destaca per ser un dels monuments neoclàssics més interessants de l’arquitectura russa. Dinar en un
restaurant local. A la tarda, visita del museu de l'Hermitage, situat a la residència oficial dels antics tsars,
l'antic palau d'hivern, el més gran de Rússia. Trasllat cap a l’hotel per sopar i allotjament.
Dia 27 de Juliol-. SANT PETERSBURG - BARCELONA
Esmorzar. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport per sortir en vol de tornada a Barcelona a les 7:40 h del
matí. Arribada a les 11:00 h i trasllat fins a les terminals. Fi del viatge.

PREU PER PERSONA : 2.460 € + taxes 135 € : 2.595 €
Suplement hab. individual: 500 €
EL PREU INCLOU:
✓ Trasllat amb autocar des de Vic, Manlleu i Torello, i des de
Reus i Valls fins a l’aeroport de Barcelona i retorn.
✓ Bitllets avió vols directes Barcelona / Moscou /Sant
Petersburg/ Barcelona.
✓ 7 nits d’allotjament en base hotels de 5* i 4*Sup.
✓ Tren d’Alta Velocitat, entre Moscou i St. Petersburg
✓ Règim de pensió completa durant tot el viatge
✓ Taxes d’aeroport incloses (135 €)*
✓ Visat d’entrada a Rússia: 95 € (tràmit normal mínim 45 dies
d’antelació)
✓ Guia acompanyant de Viatges Alemany, durant tot el viatge.
✓ Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
✓ Circuit privat amb autocar.
✓ Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari
✓ Propines per als xofer i guies locals
✓ Assegurança d’assistència durant el viatge (fins a 12.000€) i
assegurança d’anul·lació (fins a 2.500 €)
EL PREU NO INCLOU: Despeses de caràcter personal i
qualsevol altre detall no especificat com a inclòs.

HOTELS PREVISTOS:
MOSCOU : Hotel Golden Ring 5* (3 nits)
ST PETERSBURG : Hotel Marriott Vasilievsky /
Sokos Olympia o Holiday Inn Vorota - 4* sup (4 nits)
ENTRADES INCLOSES:
Metro de Moscou,
Museu de la Catedral de Sant Basili,
Kremlin amb les dues catedrals,
Galeria Tetriakov,
Catedral de Sant Nicolau dels Mariners,
Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau,
Palau de Caterina,
Jardins de Peterhoff,
Catedral de Sant Issak
Museu de l’Hermitage
Grup mínim 25 persones.
Grup mínim sortida de Reus i Valls : 6 persones

PREUS SUBJECTES A REVISIÓ fins 21 dies abans de la sortida,
per augment de les taxes aèries o del canvi de la divisa.
Organització tècnica : GC MD-81

