MERAVELLES DE RÚSSIA
Dia 1.- Ciutat d'origen - Sant Petersburg (Mitja Pensió) Sortida en vol de línia especial o
regular cap a Rússia. Arribada a Sant Petersburg. Trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament.
Dia 2.- Sant Petersburg - Panoràmica de la ciutat (Mitja Pensió) Esmorzar. Visita panoràmica
de Sant Petersburg, declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Visita de la
Fortalesa de Pere i Pau, des dels seus muralles, diàriament, una canonada marca les dotze del
migdia. Dinar. A la tarda seguirem gaudint de les places, estàtues, les àmplies avingudes, aquí
anomenades Perspectives (Prospekt), travessades per rius i canals. Passeig per Nevsky
Prospect, l'avinguda principal de Sant Petersburg, plena de botigues i edificis barrocs. Visita de la
Catedral de Nostra Senyora de Kazan. Tarda lliure. Allotjament.
Dia 3.- Sant Petersburg-Museu de l'Hermitage (Pensió Completa) Esmorzar. Matí lliure.
Possibilitat de realitzar una excursió opcional a Peterhof i visita del Gran Palau i el seu parc i
retorn des de Peterhof a hidrofoil a Sant Petersburg. Dinar. Visita del Museu de l'Hermitage, situat
al Palau d'Hivern, antiga residència dels Tsars. És el major museu de Rússia, així com un dels
més importants del món. Possibilitat de realitzar opcionalment un Creuer pels Canals i visitar
opcionalment l'església de Sant Salvador sobre la sang vessada. Sopar i allotjament.
Dia 4.- Sant Petersburg - Palau de Pavlovsk i Parc Pushkin - Tren d'Alta Velocitat - Moscou
(Pensió Completa) Esmorzar. Visita de la Catedral de Sant Nicolás dels Marins. Excursió a
Pavlovsk i visita del Palau i par- que, regal de Catalina la Gran al seu fill Pau. El lloc va prendre
ràpidament el nom de Pavlovsk Apreciarem el refinament dels seus salons, l'harmonia de colors,
l'elegància de les seves xemeneies en Marbre de Carrara, la gran col·lecció de porcellanes i
pintures, així com d'objectes d'ivori. El gran parc, de 600 hectàrees, originalment vedat de caça
imperial, és una obra mestra d'arquitectura paisatgística a Europa. Posteriorment arribarem al
palau de Puixkin on podrem admirar els seus exteriors de bellíssima arquitectura, estils Rococó i
Neoclàssic i els jardins d'estil francès, amb avingudes simètriques i tanques rectilinis, i el parc
paisatgístic d'estil anglès. Retorn a Sant Petersburg. Dinar. A l'hora prevista, trasllat a l'estació de
ferrocarril i sortida en tren d'alta velocitat cap a Moscou. Trasllat a l'hotel. Sopar (*) i allotjament.
Dia 5.- Moscou - Panoràmica i Monestir de Novodévitxi - Metro de Moscou (Pensió
Completa) Esmorzar. Visita Panoràmica de Moscou. On podrem contemplar els edificis més
emblemàtics de la ciutat. Visita del Monestir de Novodévichi, situat a la vora d'un petit llac que va
inspirar a Tchaikovsky en la seva composició del "Llac dels Cignes". Dinar. Recorregut a peu pel
centre històric. Començarem costat de la plaça Manézhnaya. Pararem davant la façana de l'edifici
de la "Duma" o parlament rus. Admirarem el cèlebre Teatre Bolshoi i l'imponent edifici de la
"Lubianka", seu de l'antic KGB. Arribarem a continuació a la Plaça Roja, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco, anomenada així pel color dels maons dels edificis que l'envolten: el
Museu d'Història, les muralles del Kremlin i la catedral de Sant Basili. Finalitzarem la passejada
vorejant les muralles del Kremlin, el Jardí d'Alexander, el més antic de Moscou. Visita del Metro
de Moscou. Encara avui dia és el principal mitjà de transport de la ciutat i un dels principals del
món. Sopar i allotjament.
Dia 6.- Moscou - Kremlin i Galeria Tretiakov (Pensió Completa) Esmorzar. Visita del Kremlin
amb les seves Catedrals. La paraula "Kreml" significa fortalesa en rus. El de Moscou, bressol de
la ciutat, és el més important del país, i ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
Visitarem l'interior del recinte per admirar la "Campana Tsarina", la més gran del món, i el "Canó
Tsar". Finalitzarem visitant la cèlebre "Plaça de les Catedrals", emmarcada per les de Sant
Miquel, la Dormició i l'Anunciació. Dinar. Visita de la Galeria Tretiakov. Aquesta incomparable
pinacoteca va ser cridada així en honor al seu fundador, el cèlebre negociant Pavel Tretiakov.
Sopar i allotjament.

Dia 7.- Moscou (Mitja Pensió) Esmorzar. Dia lliure. Sopar i allotjament. Possibilitat de realitzar
una excursió opcional amb dinar a Sérguiev Possad i visita del Monestir i a Izmalovo cèlebre pel
seu immens mercat. A la tornada, parada al costat del imponent Monument als Conqueridors de
l'Espai. Vista exterior de la Torre de Televisió Ostankino, l'edifici més alt d'Europa.
Dia 8.- Moscou - Ciutat d'origen Esmorzar. A l'hora prevista trasllat a l'aeroport per sortir en vol
especial o regular de tornada. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.
JULIOL: 23

AGOST: 6 y 20

SETEMBRE: 3 y 17

PREU 27/08 i SET. : 1.460 € / PERSONA.
PREU JUL i 20 AGO : 1.535 € / PERSONA.
El preu inclou: Passatges aeris en vol especial o regular. - Trasllat aeroport-hotel-aeroport Allotjament i esmorzar en hotels de 4 *, habitacions dobles amb bany o dutxa. - 11 menjars (5
dinars i 6 sopars) - Tren d'alta velocitat Sapsan classe econòmica de Sant Petersburg a Moscou
o viceversa. - Transport amb autocar / minibús durant els trasllats i visites. - Servei de guia oficial
local en espanyol durant les visites. - Visites panoràmiques de Sant Petersburg i Moscou amb
guies locals de parla hispana. - Visita de la fortalesa de Pere i Pau amb entrada. - Visita de la
Catedral de Nostra Senyora de Kazan. - Visita del Museu de l'Hermitage amb entrada. - Visita de
la Catedral de Sant Nicolás dels Marins - Visita del palau i jardins de Pavlovsk. - Visita dels
jardins i exteriors del palau de Pushkin. - Visita del convent Novodévichi amb entrada. - Visita del
metro de Moscou amb entrada. - Visita del Kremlin i catedrals amb entrades. - Visita de la
Galeria Tretyakov amb entrada. - Audio individual a les visites. - Assegurança de viatge. - Taxes
d'aeroport i suplement de carburant (subjectes a modificació).
El preu no inclou:
- Visado: 150 €/pers.
- (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podriá darse en forma
de picnic.
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será notificado por nuestro
departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la reserva, podrán sufrir modificaciones por
parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos.Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa
Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga con un suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a
disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la web para reservas efectuadas a través de la misma o el 902
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