
گشت به همراه لیدر فارسی 4ستاره با صبحانه ،ویزاي توریستی ، بیمه ،5شب اقامت در هتل 7، ترانسفر فرودگاهی ، امارات بلیط رفت و برگشت با پرواز:خدمات تور
. زبان و راهنماي محلی

:گشت ها
بازدید شهر سن پترزبورگ، بازدید از کاخ استراگانوو، بازدید از کلیساي کازان، : که شاملگشت شهري تمام روزه به همراه ناهار2:سن پترزبورگ

Nikolaevskyدر کاخ Hermitage ،Folk Showبازدید از ملیساي منجی، پارك پترهوف، بازدید از کاخ زمستانی 
بازدید از باغ : که شاملروزه به همراه ناهارگشت شهري تمام 2: مسکوAleksandrovskiy بازدید از کاخ کرملین، بازدید از میدان سرخ و ،

.  میدان لوبیانکا، کلیساي عیسی منجی

: مدارك مورد نیاز
.). پاسپورت مجزا باشدبراي هر نفر (و امضاء شدهماه اعتبار7اصل گذر نامه با حداقل .1
) . ماه باشد2گرفته شده نباید بیشتر از تاریخ عکس ( ، با زمینه سفیدرنگی، تمام رخ3*4اندازه کس در دو قطعه ع.2

:توضیحات
.کمیسیون تعلق نمی گیردINFنصف بزرگسال می باشد و به CHDکمیسیون ٭
. سال اجباري می باشد و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ فوق اخذ می گردد60بیمه مسافرتی براي مسافرین باالي ٭
مبلغ پرداختی به سفارت عیناً از مسافر ، شرکت سام سیر هیچگونه تعهدي را در صدور روادید نخواهد داشت وروسیهدر صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت ٭

. مسترد خواهد شد
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برنامه تور روزهاي تور
.مالقات با راهنماي محلی و راننده به همراه ترانسفر به هتل- ورود به فرودگاه سن پترزبورگسن پترزبورگروز اول

سن پترزبورگروز دوم
... و کلیساي کازان ,stroganovکاخ,zingerخانه,gostiniy dvorمرکز خرید,nevskyبازدید از چشم انداز:13تا 9ساعت 

ناهار:14-13ساعت 
. دچشمه و آبشار می باش150که داراي Peterhof (Russian Versaills)بازدید از پارك:17-15ساعت 

پترزبورگسنروز سوم

صبحانه در هتل
دیدار با راهنما10:00ساعت 
. ده بزرگترین موزه در روسیه می باشک) کاخ تابستانی(Hermitageبازدید از13:00- 11ساعت 
ناهار در رستوران حالل13:30ساعت 
FontankaوNevaگشت با قایق در رودخانه هاي16-15ساعت 
Folk showبازدید از18:00ساعت 
بازگشت به هتل21:00ساعت 

در اختیار مسافرانصبحانه در هتلسن پترزبورگروز چهارم

مسکوروز پنجم
صبحانه در هتل

)ساعت طول سفر4(حرکت به سمت ایستگاه قطار به سمت مسکو12ساعت 
. هورود به مسکو به همراه راهنماي محلی و رانند17:30ساعت 

مسکوروز ششم

صبحانه در هتل
به همراه راهنماAleksandrovskiyدیدار از باغ9:30ساعت 
Lenins MausoleumوLeninsوKremlinبازدید از کاخ10:30ساعت 
ناهار13:30ساعن 
.شروع تور مترو مسکو که یکی از بی نظیرترین متروهاي جهان می یاشد16:30-15ساعت 
بازگشت به هتل17ساعت 

مسکوروز هفتم

صبحانه در هتل
Vasiliyخیابانو Cathedral of christ the saviorمیدان سرخ، گشت در شهر که شامل بازدید از:13-10ساعت 

Cathidral ،کلیسايOrthodox،توقف در مسیرمی باشدVorobievy goryگذر از خیابان.و عکاسی در چشم اندازهاي آن
Tverskaya ،،میدانخانه سفیدLubyyanka, Kitai-gorod ،تئاترBolshoiرو سایر مکان هاي دیدنی شه .

ناهار13:00تساع
گشت با کشتی تفریحی روي رودخانه16:30-15ساعت 
بازگشت به هتل17ساعت 

صبحانه در هتلمسکوروز هشتم
ترانسفر به فرودگاهو  خروج از هتل12ساعت 

برنامه پروازي تور روسیه 
1396مرداد 23/// 1396مرداد 02///   1396تیر 19دبی  - -تهران
EK 976 350 : 06فرودگاه امام خمینیm2h,2 25 : 08فرودگاه دبی

1396مرداد 23/// 1396مرداد 02///   1396تیر 19سن پترزبورگ -- دبی 
5EK 17350 : 09فرودگاه دبیm0h,6 4014فرودگاه پولکوف :

1396مرداد 30/// 1396مرداد 09/// 1396تیر 26دبی -- مسکو
132EK 23:450دوموده دووفرودگاهm1h,5 05:55فرودگاه دبی

1396مرداد 31/// 1396مرداد 10/// 1396تیر 27تهران--دبی
1EK 97 07:450فرودگاه دبیm1h,2 10:25فرودگاه امام خمینی
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