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مشخصات هتل ها
MOSCOW

بزرگسال در اتاق
روز پرواز

SAINT PETERSBURG

HYATT REGENCY

دو تخته و یا

بزرگسال در اتاق

تخت اضافه

CORINTHIA

 1080دالر

جمعه

یک تخته
 1640دالر

کودک  2تا 12

کودک  2تا 5

سال در تخت

سال بدون

اضافه

تخت

 940دالر

 540دالر

مبلغ  3,800,000تومان بابت بلیت پرواز بزرگسال و  3,250,000تومان بابت بلیت کودک به مبالغ دالری باال اضافه می شود

به همراه  3گشت  2 +وعده ناهار
مدارک مورد نیاز 2 :قطعه عکس رنگی جدید ( 3*4زمینه سفید و تمام رنگی بدون چرخش سر و شانه) +فرم مشخصات فردی+گذرنامه با حداقل  7ماه اعتبار
نرخ نوزاد (کودک زیر  2سال) معادل  150دالر  380.000 +تومان می باشد.
عکس ها می بایست در اندازه  3 × 4زمینه سفید و جدید باشند .نحوه قرار گرفتن بدن باید به نحوی باشد که سر و شـانه ها در یک راستا باشند.
گذرنامه جداگانه برای تمامی مسافران (حتی کودکان و نوزادان) الزامی بوده و اخذ روادید به صورت مستقل برای هر فرد صورت می پذیرد.
گذرنامه های کلیه مسافران باالی  16سال باید دارای امضا باشند.
زمان الزم جهت اخذ روادید عادی حداقل  7روز کاری می باشد .در صـورت ارسال دیرتر مدارک ،مبلغ 80دالربابت ویزای فوری به نرخ تور افزوده می شود.
پرواز و هتل چارتر بوده ،قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد و در صورت کنسلی توسط مسافر ،هزینه بلیت ،ویزا و هتل اخذ خواهد شد .مسئولیت کنترل گـذرنامه
در خصوص هـرگونه مـمنوعیت خروج از کشور ،تاریخ اعتبار و مهر ورود و خروج ،پرداخت عوارض خروج از کشور ،عکس و سایر مـدارک مورد تایید سفارت به عهده مسافر می
باشد.
کلیه آژانس های همکار ملزم به عقد قرارداد با سازمان میراث فرهنگی استان تهران می باشند،در غیر اینصورت عواقب آن برعهده آژانس همکار می باشد.

مسیر پروازی

ساعت حرکت

ساعت ورود

مدت پرواز

تهران  -مسکو

روز پرواز
جمعه

09:45

03:30

07:30

سنت پترزبورگ  -تهران

جمعه

16:40

04:15

11:10

پرواز داخلی با هواپیمایی روسیه

مزایای پکیج
•

•
•
•

پرواز مستقیم رفت به مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ با ایرباس مدرن ماهان(مسکو به مسکو)
کاملترین پکیج به همراه  3روز گشت
7شب اقامت در لوکس ترین هتل های مسکو و سنت پترزبورگ ( تغییر موقعیت هتل و ستاره هتل)
مدت اقامت  7شب و  8روز (6شب و  7روز)

خدمات تور

ترانسفر بین شهری مسکو وسنت پترزبورگ

✓

بلیت هواپیمایی ماهان با ایرباس مدرن  A310و ( A340تهران 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

✓

7صبحانه کامل (بوفه)

✓

اخذ روادید  +پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا سقف  10هزار یورو

✓

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

برنامه  3گشت

روزهای تور
حرکت از تهران :

پرواز از تهران به مسکو با ماهان (ایرباس مدرن) -ورود به مسکو ( -مدت پرواز 3:25 :ساعت)  -استقبال در فرودگاه مسکو  -انتقال به هتل  -ساعت  15:00اقامت

روز اول

در اتاق استاندارد

گشت شهری مسکو

روز دوم

گشت شهرى ،پارک پیروزى،تپه گنجشک ها،خیابان اربات ،کلیساى منجى

گشت شهری مسکو

روز سوم

گشت مترو،بازید از ایستگاهاى مطرح مترو مسکو بازدید از میدان سرخ ،پارک الکساندر ،مراسم تعویض نگهبان و ناهار فست فود
پرواز به شهر سنت پترزبورگ :

روز چهارم

صبحانه در هتل  -انتقال به فرودگاه مسکو جهت پرواز داخلی به سمت سنت پترزبورگ  -استقبال در فرودگاه سنت پترزبورگ  -انتقال به هتل و اقامت در اتاق
استاندارد -ساعت پرواز داخلی از 06:00الی  23:00متغیر است و با استفاده از خطوط داخلی روسیه ایر باس یا بویینگ انجام میشود
سنت پترزبورگ
گشت شهرى  :بازید از کلیساى جامع کازان(ورود)،کانال گرى باى دف ،خیابان نفسکى،کلیساى خون ریخته شده یا خون مقدس(از بیرون)،و نماى بیرونى ساختمان چرخ
خیاطى سینگر ،بازید از اولین لنگر گاه تاریخى شهر ،ساحل رودخانه نوا ،گذشتن از بزرگترین پل سن پترزبورگ،نماى بیرونى ساختمان گمرک و بورس روسیه،نماى بیرونى

روز پنجم

کشتى طرح پتر کبیر اهدایى دولت هلند به روسیه در جشن سیصد سالگى شهر سن پترزبورگ،بازید از نماى بیرونى کشتى جنگى اورورا،بازید از جزیره واسیلى،بازید از
تندیس پتر کیبر ،بازید از نماى بیرونى کلیساى پتروپاول،تندیس نیکالى اول ،کلیساى ارامنه ،خانه کتاب ،پل چهار اسب (انیچکوف)،کانال فان تان کا ،میدان قیام
،ایستگاه راه اهن (که مظفر الدین شاه بار اول از این طریق به روسیه سفر کرد ) ،تندیس لینین و مندلیف .,بازید از بزرگترین مغازه صنایع دستى روسیه و بازید از
دومین موزه بزرگ دنیا ارمیتاژ و بازید از سالن هاى موزه ،سالن امپراطور ،بازید از کارهاى هنرمندانه معروف دنیا:داوینچى ،میکل انژ،رافائل ،رامبراند،پیکاسو و صرف
ناهار در رستوران

روز ششم

روز هفتم

زمان آزاد :
استفاده از تور های اختیاری یا خرید
زمان آزاد :
استفاده از تور های اختیاری یا خرید
برگشت به تهران :

روز هشتم

صبحانه در هتل -انتقال به فرودگاه ،پرواز مستقیم به تهران با ماهان (ایرباس مدرن) ورود به تهران (مدت پرواز 4 :ساعت و  35دقیقه)
" از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید  ،خـرسندیم"

تمامی گشتها به صورت یکسان با جابجایی زمانی اجرا خواهند شد .پرداخت کلیه ورودیه های محل های مورد بازدید در گشت های برنامه ضمیمه به
عهده دلتابان بوده و در قرارداد ذکر می شود .گشت ها بدون کم و کاست برگزار می شوند ولی امکان جابجایی در برنامه ها وجود دارد .بازدید از بعضی
اماکن در بعضی از تاریخ ها به دلیل مراسم های دولتی امکان پذیر نمی باشد و حتی به دلیل برنامه فشرده گشت ها امکان بازدید از آن ها در روزهای
دیگر نیز وجود ندارد

گشت مسکو:

گشت های
پیشنهادی

نمایش فولکورویک  -ورودی کاخ کرملین

گشت سنت پترزبورگ:

ورودی باغ پترهوف (رفت با اتوبوس دریایی و برگشت با اتوبوس) – ورودی

کلیسای اسحاق  -ورودی قلعه پتروپاول به همراه ناهار

در صورت درخواست گشت های پیشنهادی مبلغ  190دالر به مبالغ فوق اضافه
خواهد شد.

