
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مشخصات هتل ها

 روز پرواز

بزرگسال در اتاق 

 و یا دو تخته

 اضافه تخت

بزرگسال در اتاق 

 یک تخته

 22تا  2کودک 

سال در تخت 

 اضافه

 5تا  2کودک 

سال بدون 

 تخت

MOSCOW SAINT PETERSBURG 

 دالر 460 دالر 760 دالر 1420 دالر 920  جمعه         

 اضافه می شودبالغ دالری باال به م کودکبلیت بابت تومان  2,750,000  بزرگسال و بلیت  پرواز ابتب تومان 3,300,000مبلغ 

 

 

 
 

 ماه اعتبار 7)زمینه سفید و تمام رنگی بدون چرخش سر و شانه(+ فرم مشخصات فردی+گذرنامه با حداقل  3*4قطعه عکس رنگی جدید  2 مدارک مورد نیاز: 

   .باشد می تومان 003.333دالر  +  110 معادل( سال 2 زیر کودک) نوزاد نرخ

 .باشند راستا یک در ها شـانه و سر که باشد نحوی به باید بدن گرفتن قرار نحوه. باشند جدید و سفید زمینه 0×  4 اندازه در بایست می ها عکس

 .پذیرد می صورت فرد هر برای مستقل صورت به روادید اخذ و بوده الزامی( نوزادان و کودکان حتی) مسافران تمامی برای جداگانه گذرنامه

 .باشند امضا دارای باید سال 61 باالی مسافران کلیه های گذرنامه

 .شود می افزوده تور نرخ به  فوری ویزای دالربابت03 مبلغ مدارک، دیرتر ارسال صـورت در. باشد می کاری روز 63 حداقل عادی روادید اخذ جهت الزم زمان

 در ـذرنامهگ کنترل مسئولیت. شد خواهد  اخذ هتل و ویزا بلیت، هزینه مسافر، توسط کنسلی صورت در و باشد می تغییر قابل غیر و نبوده استرداد قابل بوده، چارتر هتل و پرواز

 .باشد می مسافر عهده به سفارت تایید مورد مـدارک سایر و عکس کشور، از خروج عوارض پرداخت خروج، و ورود مهر و اعتبار تاریخ کشور، از خروج مـمنوعیت هـرگونه خصوص

 .باشد می همکار آژانس برعهده آن عواقب اینصورت غیر باشند،در می تهران استان فرهنگی میراث سازمان با قرارداد عقد به ملزم همکار های آژانس کلیه

 مسیر پروازی روز پرواز ساعت حرکت ساعت ورود مدت پرواز

03:03 مسکو -تهران  جمعه 33:03 34:90   

50:39  35:05  :5055 تهران -سنت پترزبورگ  جمعه   

 

CORINTHIA CROWNE PLAZA 

 ماهان)مسکو به مسکو( مدرن ایرباس با بالعکس و پترزبورگ از سنت برگشت و رفت به مسکو مستقیم پرواز 

 گشت روز 3 همراه به پکیج کاملترین   

 7پترزبورگ ) تغییر موقعیت هتل و ستاره هتل( سنت و مسکو های هتل ترین لوکس در اقامت شب 

  روز( 7شب و 6روز ) 8شب و  7اقامت مدت 

 

 

روسیهپرواز داخلی با هواپیمایی   

 ترانسفر بین شهری مسکو وسنت پترزبورگ

 

  بلیت هواپیمایی ماهان با ایرباس مدرنA310  وA340 (و بالعکس )تهران به مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ 

   )پرواز داخلی بین دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ با هواپیمایی روسیه )ایرباس یا بوئینگ 

 انتقال فرودگاهی و برگزاری گشت ها با اتوبوس توریستی کولردار مجهز 

 7 )صبحانه کامل )بوفه 

  هزار یورو 63اخذ روادید + پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا سقف 

 ه ها، بلیت های موزه ها و اماکن دیدنی طبق برنامه سفر به عهده دلتابان می باشد. پرداخت کلیه ورودی 

 

 خدمات تور 

 

 وعده ناهار 2 +  گشت پیشنهادی دلتابان 3به همراه 
 

 

 

 مزایای پکیج

7 MAY 

RUSSIA/01 
28JUNE-09AUG-16AUG-06SEP 



 
 

 

 

  

 
 

 

:محترم مسافرین توجه قابل  

استفاده کرده اند پکیج های جدید دلتابان براساس مسافرینی بسته شده که قبال با ما در این مسیر همسفر بوده اند و از گشت های جذاب و به یادماندنی  

تجربه نمایید. دلتابان های گشت با را سفر لذت حتما هستید همسفر ما با مسیر این در بار اولین برای چنانچه شود می پیشنهاد   

   

 

 گشت پیشنهادی 3برنامه  روزهای تور 

 روز اول

 حرکت از تهران  :

اقامت  02:11ساعت  -انتقال به هتل  -استقبال در فرودگاه مسکو  -ساعت(  3:22)مدت پرواز:  -ورود به مسکو   -پرواز از تهران به مسکو  با ماهان )ایرباس مدرن(

 در اتاق استاندارد
 

 روز دوم
 مسکو  : بازدید از کرملین و میدان سرخ

 ساعت از ایستگاه های مطرح و تاریخی مترو مسکو 1 بازدید ، مقبره سرباز گمنام و باغ آلکساندر،  نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل  -بازدید ازمیدان سرخ

 روز سوم
 گشت شهری مسکو 

  خیابان آربات ،تپه گنجشک ،کلیسای عیسی منجی  ناهار )فست فود( –بازدید از پارک پیروزی 

 روز چهارم
 شهر سنت پترزبورگ  : پرواز به 

انتقال به هتل و اقامت در اتاق  -استقبال در فرودگاه سنت پترزبورگ  -انتقال به فرودگاه مسکو جهت پرواز داخلی به سمت سنت پترزبورگ  -صبحانه در هتل 

 متغیر است و با استفاده از خطوط داخلی روسیه ایر باس یا بویینگ انجام میشود 23:11الی 10:11ساعت پرواز داخلی از  -استاندارد

 روز پنجم
 گشت شهری  سنت پترزبورگ  

 بازدید از خیابان نوسکی ،جزیره واسیلی کلیسای کازان کلیسای سنت اسحاق )نمای بیرونی( فروشگاه صنایع دستی و بازدید از موزه هرمیتاژ  –صبحانه در هتل 

 (07:11الی  10:11)زمان گشت صرف ناهار در رستوران

 روز ششم
 :  زمان آزاد  

 اختیاری یا خرید استفاده از تور های

 روز هفتم
 :  زمان آزاد

 استفاده از تور های اختیاری یا خرید

 روز هشتم

 حرکت به تهران  :

 دقیقه( 32ساعت و  4 انتقال به فرودگاه، پرواز مستقیم  به تهران با ماهان )ایرباس مدرن( ورود به تهران )مدت پرواز:  -صبحانه در هتل

 "همراه دلتابـان هستید ، خـرسندیم از اینـکه در این سفر نیـز " 

ی ها به صورت یکسان با جابجایتمامی گشتباشد،  پترزبورگشروع تور از سنتبرنامه روزانه فوق براساس شروع تور از مسکو می باشد درصورتی که    

 ضمیمه به عهده دلتابان بوده و در قرارداد ذکر می شود.های برنامه  گشت پرداخت کلیه ورودیه های محل های مورد بازدید در زمانی اجرا خواهند شد.

بازدید از بعضی اماکن در بعضی از تاریخ ها به دلیل مراسم های  گشت ها بدون کم و کاست برگزار می شوند ولی امکان جابجایی در برنامه ها وجود دارد.

 بازدید از آن ها در روزهای دیگر نیز وجود ندارد دولتی امکان پذیر نمی باشد و حتی به دلیل برنامه فشرده گشت ها امکان

 


