Navdih nam daje bogata zgodovina, umetnost, raznolika pokrajina, omamna
kulinarika, posebnosti skri
pokazati svojim sopotnikom.

RUSKA PRAVLJICA NA REKI VOLGI

10 dni

Moskva

•

• ODHOD ZAGOTOVLJEN
•
SLOVENSKO VODENJE
• DOPOLNJEN PROGRAM

devetnajstimi zapornicami, tremi jezeri in enim morjem pov
Peter Veliki. Moskva
prestolnica
z reko Nevo, ki se vije skozi mesto. Med mestoma pa
K
enja na vasi in v mestu, mehkobo ruske
pokrajine.

ODHOD: 9. avgust 2019
15
: 10 dni/9
VIZUM: ruski
do 1. 12. 2018 s popustom
oziroma do zasedbe prostih mest

Program potovanja:
1.dan, 9. 8. petek: LJUBLJANA‒MOSKVA (Москва)
RUSKI ZGODBI NAPROTI; SPOZNAVANJE PRESTOLNICE
prevoz do hotela, nastanitev.

v lokalni restavraciji potepanje z vodnikom

2. dan, 10. 8. sobota
slikarstvo ali morda vodeni

(notranjosti)

ulici

ovskega cirkusa. Tisti,

3. dan, 11. 8. nedelja: MOSKVA‒UGLI
»
IZ VELEMESTA V MIR
Zajtrk in

(Углич)
« in

stolnice vnebohoda, kjer so kronali ruske carje in imenovali moskovske metropolite,
ga na svetu. Kosilo v
restavraciji. Popoldne avtobusni panoramski ogled ruske prestolnice: do
pokopani
Moskvo in Volgo, boste i
pogledi na pokrajino.

Po kanalu, ki povezuje reki
S
se vam bo
Morda vas bo v sen popeljala glasba na ladji in

4. dan, 12. 8. ponedeljek:

‒GORICI (Горицы)
TE, TEKMUJETE, SPOZNAVATE RUSKI JEZIK
ALI
, POPOLDNE VAS POZDRA
Po zajtrku se boste lahko predali aktivnostim na ladji, kosilo. Popoldne pristanek
sina Ivana Groznega, ki so ga kot 8na ladjo.

proti Goriciju.
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5. dan, 13. 8. torek: GORICI‒

Кижи) (zajtrk, kosilo, ve erja)

Z
ruski zgodo
Tam boste spoznali tudi ruske ikone. Vrnitev na ladjo,

6. dan, 14. 8. sreda:
‒MANDROGI (Мандроги)
BREZMEJNA VODNA PROSTRANSTVA
Pluli boste
na ladji. Kosilo. Popoldne ogled glavne
7. dan, 15. 8.

.

: MANDROGI‒ST. PETERSBURG (Санкт-Петербyрг) (zajtrk,

ZELENI MANDROGI
Po zajtrku plovba v vasici Mandrogi. Izbirali boste med og
vkrcanje na ladjo in nadaljevanje plovbe proti St. Petersburgu.
8. dan, 16. 8. petek: ST. PETERSBURG

a)

je dal postaviti Peter Veliki ob reki Nevi: do obzidane trdnjave Sv. Petra in Pavla, kjer
stoji cerkev, v kateri so pokopani ruski carji, tudi zadnji car Nikolaj II in njegova
Izakove katedrale, ki jo pokriva od
mimo ladje Aurora, s katere je prvi strel naznanil oktobrsko revolucijo. Kosilo,
popoldne pa ogled zbirke umetnin v Zimskem dvorcu
Vrnitev na ladjo.
9. dan, 17. 8. sobota: ST. PETERSBURG (zajtrk, kosilo)
, PARKI IN VODOMETI V PETERHOFU,
Po zajtrku izkrcanje. I

. Nadaljevanje poti do Peterhofa, ki ga je ob
morju nekaj kilometrov izven mesta dal postaviti car Peter Veliki. Ogled parka in
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znamenitih vodometov v parku. Po kosilu vrnitev v mesto, nastanitev v hotelu.
ro drugo rusko

10. dan, 18. 8. nedelja: ST. PETERSBURG‒LJUBLJANA (zajtrk)
FABERGEJEVI DRAGULJI, PO KANALIH NEVE
Po zajtrku ogled muzeja draguljev
Prosto za samostojne oglede, zadnje nakupe

CENA na osebo z nastanitvijo na ladji v dvoposteljni kabini:
- standard, francoska postelja/dve postelji, brez balkona, na glavni palubi:
- deluxe, dve postelji ali francoska, brez balkona, na glavni palubi:
- deluxe, dve postelji ali francoska, Z BALKONOM, na srednji palubi:
Za prijave do 1. 12. 2018 priznamo POPUST na navedene cene na OSEBO: 7
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Prevoz

letalski prevoz Ljubljana-Moskva, St. Petersburg‒Ljubljana v ekonomskem
, ki na dan 20. 9. 2018
71
-ladjav Rusiji,
na ladji 5*
oposteljni izbrani
kabini s 6 polnimi in enim polpenzionom,
o
v dvoposteljnih sobah, izlet v Carsko selo z
ninega dvorca s kosilom in v Peterhof z ogledom parka in vodometov, ogled
muzeja Faberge, v
ruski vizum, dodatno zdravstveno zavarovanje Coris,
slovensko
vodenje, DDV in organizacijo potovanja.
po kategorijah;
e kabine je odvisna od trenutne
in predstav, storitev
(ob prijavi): enoposteljna kabina/soba
; ogled baletne
predstave v St. Petersburgu - naknadno, ogled predstave v moskovskem cirkusu 70
vodeni ogled
30 , ogled postaj moskovskega metroja 1
.
D
napitnine za ladijsko osebje pribl. 10
.

organiziran avtobusni prevoz,
POJASNILO:

ji so zgrajene

Vse kabine imajo okna, prho/WC in klimatsko napravo. V restavracijah ponujajo evropsko in rusko

Ladja
je bila zgrajena
leta 1980, popolnoma prenovljena leta 2009.
Dolga 135,7 m, vozi z
6 km na uro. Ladja ima 4 palube, sprejme 212 potnikov v 106 kabinah.
Poleg
nudi
restavracij in barov,
,
solarij, savno, sobo za likanje, trgovinico s spominki, dvigalo, gornjo palubo, s katere se ponujajo
e, mini
Vse kabine imajo okno, TV, radio, hladilnik,
ter klimo. Nekatere
kabine imajo tudi ba
.
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RUSKI VIZUM: za vstop v Rusijo je potreben

odatnem zdravstvenem zavarovanju s

izpolnjen formular. Dokumente za vizum je potrebno oddati najmanj 3 tedne pred odhodom na
potovanje.

Prijave spre

potovanja@ruska-daca.si. Ob
, zadnji najkasneje 21 dni pred odhodom.

Pogoji za odpoved potovanja:
odhodom 30 % cene aran

p

ijskega zakona
otnikov,

potrebno za izvedbo potovanja.
dovoljenjem.

so sestavni del pogodbe in so na voljo pri izvajalcu potovanja
Opomba: fotografije so posneli potniki
in jih objavljamo z njihovim

Veselimo se skupnega odkrivanja Rusije !

potovanja

Ljubljana, september 2018

ID za DDV: SI58688692, IBAN: SI56 0222 2025 3641 474, odprt pri NLB d.d.
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