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1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA -MOΣΧΑ
Άφιξη στη Μόσχα. Συνάντηση με τον ξεναγό και περι-
ήγηση στην πόλη. Μεσημεριανό γεύμα .
Μεταξύ άλλων θα δούμε το ιστορικό της κέντρο, την 
Κόκκινη Πλατεία (Κράσναγια), που πήρε το όνομά της 
από το χρώμα των τειχών του Κρεμλίνου, τον περί-
φημο Καθεδρικό του Αγίου Βασιλείου με τους εννέα 
τρούλους,τον Καθεδρικό Ναό του Χριστού Σωτήρα 
τον Κήπο του Αλεξάνδρου κλπ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο, παραδοσιακό ρω-
σικό show και διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ
Μετά το πρωινό, θα επιβιβαστούμε στο φημισμέ-
νο μετρό της Μόσχας, ένα αληθινό μνημείο τέχνης. 
Κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1930 (επί Στάλιν). 
Έχει 144 σταθμούς, πολλοί από τους οποίους θεω-
ρούνται υψίστης αισθητικής, διακοσμημένοι με πολύ-
χρωμα μάρμαρα, τοιχογραφίες, μωσαϊκά, γλυπτά κ.ά. 
Μετά θα κάνουμε περίπατο στην πλατεία Μανέζ .
Μεσημεριανό γεύμα στο Hard Rock Café.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κρεμλίνο, το σύμ-
βολο της Μόσχας και ολόκληρης της Ρωσίας, που 
αποτελούσε κατοικία των Ρώσων τσάρων και πατρι-
αρχών. Θα πάμε στην αγορά τροφίμων Ελισεέβ και 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και δια-
νυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΡΓΚΙΕΒ ΠΟΣΑΝΤ
Μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούμε στο Σεργκιέβ 
Ποσάντ, στην ορθόδοξη Μέκκα της Ρωσίας.
Θα επισκεφθούμε τη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του 
Αγίου Σέργιου που είναι ένα μοναδικό ιστορικό μνη-
μείο και χαρακτηρίστηκε ως Παγκόσμια Πολιτισμική 
Κληρονομιά από την UNESCO.
Μεσημεριανό και βόλτα στην αγορά. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε στο σταθμό του 
τρένου για το ταξίδι μας στην Αγία Πετρούπολη.Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη-καθεδρικός του Αγίου Ισαάκ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΣΚΙΝ
Μετά το πρωινό, θα πάμε εκδρομή στο Πούσκιν. Εδώ 
θα επισκεφθούμε το παλάτι της Μεγάλης Αικατερί-
νης και το πάρκο . Μετά το μεσημεριανό μας γεύμα 
θα ξεναγηθούμε στο φρούριο του Πέτρου και Παύλου 
και θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και δια-
νυκτέρευση:

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το μουσείο Ερμιτάζ 
που αποτελεί το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιό-
τερα μουσεία στον κόσμο. Φιλοξενείται στα παλαιά 
Χειμερινά Ανάκτορα, στις όχθες του ποταμού Νέβα. 

Ο συνολικός αριθμός των έργων που ανήκουν στις 
συλλογές του Ερμιτάζ ξεπερνούν τα 3.000.000.Ανά-
μεσά τους θα δούμε Ντα Βίντσι, Ροντέν, Πάμπλο Πι-
κάσσο, Μονέ, Ρέμπραντ και άλλους. Στη συνέχεια θα 
πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντρέα και θα γευμα-
τίσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Δείπνο και διανυ-
κτέρευση. 

7η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ -ΑΘΗΝΑ
Πρωινό.Αναχώρηση για αεροδρόμιο.

ΠΤΗΣΕΙΣ
24.07 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΣΧΑ 23:30 02:50
01.08 ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- ΑΘΗΝΑ 03:45 07:25
07.08 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΣΧΑ 2330 0250
15.08 ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- ΑΘΗΝΑ 03:45 07:25
14.08 ΑΘΗΝΑ-ΜΟΣΧΑ 23:30 02:50
22.08 ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- ΑΘΗΝΑ 03:45 07:25

Προτεινόμενο πρόγραμμα



Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο

Μόσχα Korston Club Hotel 4*
€1.495 

Αγία Πετρούπολη Moskva Hotel 4* 

Οι τιμές ισχύουν κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας. 

6 διανυκτερεύσεις 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•   Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Αegean 
•   Εισιτήρια για το τρένο Σαπσάν από Μόσχα για Αγία 

Πετρούπολη
•   7  νύχτες διαμονή με ημιδιατροφή
•   Μεταφορές με κλιματιζόμενο μοντέρνο όχημα 
•   Αγγλόφωνος συνοδός κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε 

μνημεία 
•   Εισιτήρια εισόδου στα αναφερθέντα στο πρόγραμμα 

μνημεία

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•   Φόροι αεροδρομίου περίπου 70 ευρώ το άτομο
•   Βίζα Ρωσίας 150 € το άτομο
•   Αχθοφορικά και  φιλοδωρήματα 

7 ημέρες 


