ЕКСКУРЗИЯ В ПЕТЕРБУРГ
ЮНИ

09 -15.06.2018 Отстъпка 100 лв до 31.03.2018!

ЮЛИ

16-22.07.2018 Отстъпка 100 лв до 31.03.2018!
25-31.07.2018 ГАРАНТИРАНА ГРУПА!

ЖЕНА ЗА КОМБИНАЦИЯ!

7 дни/ 6 нощувки
Ден 1/ София – Петербург
Тръгване от София в 12:30ч с полет на Аерофлот. Кацане в Москва в 15:35ч и продължение за Санкт Петербург в
18:20ч. Кацане в 19:40ч, посрещане, трансфер и настаняване в хотел "Азимут" 4*
https://de.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg/
в стаи категория СМАРТ
(напълно реновирани! ) Нощувка.
Ден 2/ Петербург
След закуска разглеждане на Юсуповски дворец – имението на известен дворянски род с отлично запазени
автентични разкошни апартаменти и бални зали от 19 век. В двореца са се провеждали най-бляскaвите балове в
града. След обяд, панорамна обиколка на града с екскурзовод: Невски проспект, Зимния дворец, Дворцовия площад,
Марсово поле, Василевски остров и др., посещение на Исакиевския събор – символ на бившата руската столица
и храма Възкресение Христово – един от шедьоврите на руската църковна архитектура.
Посещение на Казанската катедрала - най-големия православен храм в града. Дълго време тук се пази светиня
на руското православие - иконата на Казанската Богородица.
Връщане в хотела. По желание се предлага нощен тур "Белите нощи" с корабче по каналите на Петербург и река
Нева. Нощувка.
Ден 3/ Петербург
След закуска посещение на Петропавловската крепост, построена от Петър І, където са погребани руските царе.
След обяд посещение с екскурзовод на ансамбъла Дворцов площад и Ермитажа – един от най-богатите музеи в
света с картини на Леонардо да Винчи, Рубенс, Ван Гог и др. Вечерта посещение по желание на балетна постановка
в един от водещите в това изкуство световноизвестни театри на Петербург.
Ден 4/ Петербург - Петерхоф
След закуска заминаване до Петерхоф – извънградския дворец на Петър I, наречен „Столицата на фонтаните”
заради поразително красивите си фонтани и каскади, превъзхождащ по великолепие много дворци, вкючително
френския Версай. Разглеждане на Големия Дворец - Тронната, Балната зала и др., посещение на „Нижний

парк” – прекрасния ансамбъл с фонтани, неслучайно определян от специалисти за един от най-хармоничните и
стилни паркове в света. Връщане в късен следобяд в Петербург.
Ден 5/ Петербург - Царско село
След закуска екскурзия до Царско село – величествената лятна резиденция на руските царе. Посещение на
пищния Екатерински дворец с уникалната Кехлибарена стая, наричана осмото чудо на света и дворцовия парк,
богато украсен с мраморни статуи, павилиони и мостове. Обяд в ресторанта. Връщане в Петербург и нощувка.
Ден 6/ Петербург
Закуска. Свободен ден за самостоятелно разглеждане на града. Възможност за самостоятелно посещение на
Руския музей, музея на Фаберже в Шуваловския дворец или квартира-музей на Пушкин. Нашият гид ще Ви обясни
как да стигнете до тези музеи с обществен транспорт и ще отговори на вашите въпроси.
По желание вечеря в ресторант „Санкт Петербург” с типично руска кухня и фолклорна програма. Нощувка.
Ден 7/ Петербург - София
Ранен трансфер за летище и отпътуване в 05:10ч с полет на Aерофлот през Москва за София. Кацане в България
11:35ч. Край на програмата.
Група 09 - 15.06.2018
Група 16 - 22.07.2018
ОТСТЪПКА ДО 31.03.2018!

ПАКЕТ
цена на човек в двойна стая

Пакет
Летищни такси

2 010 лв
290 лв

ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО:

2 300 лв ->> 2200 лв

Група 25 - 31.07.2018
ГАРАНТИРАНА ГРУПА! ЖЕНА ЗА КОМБИНАЦИЯ!
Пакет
Летищни такси
ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО:

в

ПАКЕТ
цена на човек в двойна стая
1 910 лв
290 лв
2 200 лв

Пакетна цена на човек в тройна стая/категория Полулюкс СМАРТ
при настаняване на 3- ма възрастни на всички редовни легла: отстъпка

70 лв на човек.

Пакетна цена на 2 възрастни + дете до 12 г в тройна стая/категория Полулюкс СМАРТ
при настаняване на всички редовни легла:
- за двама възрастни - отстъпка по 70 лв на човек;
- за дете до 12 г – отстъпка 100 лв.
Цената включва:
- Самолетен билет София–Петербург - София през Москва с полет на Аерофлот с чекиран багаж 23 кг, ръчен багаж
10 кг;
- Летищни такси 148€ /290 лв към 20.10.2017
(цената подлежи на препотвърждение при издаване на самолетния билет);
- Трансфери и транспорт с климатизиран туристически автобус;
- 6 нощувки със закуски на блок маса в хотел „ Азимут” 4*/ стаи категория СМАРТ
(Описание на стаи категория СМАРТ: https://azimuthotels.com/corporate/smart/)
-1 обяд в ресторант в Царско село;
- Eкскурзии до Петерхоф и Царско село;
- Панорамна обиколка на Петербург с посещение на Петропавловската крепост, Исакиевския събор и „Спас на крови
„ - храма Възкресение Христово и Казанска катедрала;
- Посещение на Ермитаж;
- Посещение на Юсуповски дворец;
- Всички входни такси за посещаваните обекти;
- Обработка на документи за руска виза;
- Екскурзоводско обслужване на български език;
- Опитен водач от България по време на пътуването;
- Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие 30 000 евро;
- Слушалки по време на всички обиколки с екскурзовод.
Цената не включва:
- Туристическа виза -120 лв за български граждани;
- Доплащане за единична стая :

за дати

09-15.06.18

– 500 лв;

за дати

16-22.07.18

и 25-31.07.18 – 400 лв;

- Екскурзия „ Нощен тур с корабче по Нева ” (при мин. 15 човека) – 75 лв;
- Вечеря в ресторант с типично руска кухня и фолклорна програма с трансфер до ресторанта
(при мин. 15 човека) - 90 лв;
- Посещение на балет (информация при запитването);
Допълнителни мероприятия се заявяват в България и се заплащат на място !
- Доплащане за медицинска застраховка за лица от 70 до 80 г.: 25 лв.
- Застраховка отмяна на пътуване и прекъсване на пътуването по неотложни независещи
от клиента причини – по желание;
- Разходи за лични нужди.
Условия за записване:
- Копие от задграничен паспорт, попълнен договор и депозит в размер на 1000 лева на човек;
- Доплащането 30-35 дни преди дата на тръгването и предоставяне на всички необходими документи за получаване
на руска виза.
Анулационни условия:
- В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на потребителя, Туроператорът удържа
следните неустойки:
- При анулация до 90 дни преди датата на пътуване – без неустойка;
- При анулация от 89 до 45 дни преди датата на пътуване се удържа в размер на внесения депозит;
- При анулация от 44 до31 дни преди дата на пътуване – 50 % от общата стойност на пътуването;
- При анулация от 30 дни или неявяване на полет – неустойка 100% от общата цена на пътуването.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок съобразно спецификата на
дестинацията, издаване на самолетен билет и не по-късно от 30 дни, като се задължава да заплати на
ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с тази промяна, а именно 100 €/196 лева на билет.
- Всички откази от пътуване се извършат лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването или по
електрона поща с задължително уведомяване по телефона.
Данни за паспортен и визов режим:
- За посещение на Русия се изисква виза, за която е необходимо 1 актуална снимка паспортен формат и попълнен
визов формуляр;
- Паспорт, валиден минимум 6 месеца от крайна датата на екскурзията;
- За деца под 18 г. е необходима нотариално заверена декларация от родителя, който не придружава детето;
Забележка:
- Необходим брой за осъществяване на екскурзията: 25 туристи.
В случай, че този брой не бъде набран най – късно 30-35 дни преди дата на тръгване се уведомяват всички
потребители и се възстановяват всички внесени депозити или се прекалкулира цената или
при група от 20 до 24 туриста се доплаща - по 60 лв на човек.
- Смяната на посочения хотел с подобен от същата категория не се счита за значителна промяна на програмата;
Към 20.10.2017 г. курсът на рублата към лева беше 1 € = 68 руб и този курс е заложен в програмата на
екскурзията.
При увеличение на валутния курс повече от 5% на руската рубла към българския лев,
туроператор запазва правото да промени цената па пакета.
- Туроператор си запазва правото да променя последователността на изпълнение на мероприятията по програма.
- Начин на плащане: в брой в лева / евро или по банков път

