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ΚΚλλαασσιικκήή  ΡΡωωσσίίαα            77  ΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αναχωρήσεις:  
8/7, 15/7, 22/7, 29/7 και 5/8, 12/8, 19/8 
 
Με πτήσεις της Aeroflot  

 
 

Πτήσεις 
 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

8, 15, 22, 29/7 θαη 5, 12, 19/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ AEROFLOT SU 6618 14:35 - 19:10 

14, 21, 28/7 θαη 4, 11, 18/8 ΜΟΥΑ ΛΑΡΝΑΚΑ AEROFLOT SU 2070 20:00 - 23:50 
 

 
Πρόγραμμα 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΘΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αγία Πεηξνύπνιε ηε «Βελεηία ηνπ 
Βνξξά» όπσο ηελ απνθαινύλ κε απεπζείαο πηήζε. Άθημε, παξαιαβή θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 2η μέρα: ΑΓΘΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ-ΠΕΣΡΟΝΣΒΟΡΕΣ (ΠΕΣΕΡΓΚΟΦ) 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε Πεηξνληβόξεηο (Πέηεξγθνθ) πνπ βξίζθεηαη ζηε λόηηα αθηή ηνπ 
θόιπνπ ηεο Φηιαλδίαο. Πξόθεηηαη γηα ην βαζηιηθό αλάθηνξν Πέηεξγθνθ, έλα ζηνιίδη ηεο Ρσζηθήο 
αξρηηεθηνληθήο πνπ νηθνδνκήζεθε από ηνλ Μεγάιν Πέηξν σο ζεξηλή θαηνηθία θαη εγθαηληάζηεθε ην 1723. 
Έλα κεγαινπξεπέο παιάηη κε ππέξνρεο αίζνπζεο, επίρξπζα αγάικαηα θαη πεξίηερλα ζηληξηβάληα. 
Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μεγάινπ Αλαθηόξνπ θαη ηνπ Κάησ Πάξθνπ. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 3η μέρα: ΑΓΘΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ – ΦΡΟΤΡΘΟ ΠΕΣΡΟΤ & ΠΑΤΛΟΤ 
Πξόγεπκα θαη ζηε μελάγεζε πνπ αθνινπζεί ζα δνύκε ηνλ θεληξηθό λαό ηεο Πεηξνύπνιεο, ην λαό ηνπ 
πνιεκηθνύ λαπηηθνύ, θαη αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα πξώηα νηθνδνκήκαηα ηεο πόιεο, ην 
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θξνύξην Πέηξνπ θαη Παύινπ. Σν πην ζεκαληηθό νηθνδόκεκα ζε νιόθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ θξνπξίνπ είλαη 
ν λαόο Πέηξνπ θαη Παύινπ, απηνθξαηνξηθό θνηκεηήξην, κε πξώην πνπ έρεη ηαθεί εδώ ηνλ Μεγάιν Πέηξν. 
ηε ζπλέρεηα Θα πεξάζνπκε από ηελ θεληξηθή νδό ηεο πόιεο, ηε ιεσθόξν Νέθζθη, γλσζηή γηα ηα 
ζαπκάζηα παιάηηα ησλ Γηνπζνύπνθ, ησλ ηξόγθαλνθ θαη ησλ Άληηζθνθ θαη ζα επηζθεθζνύκε έλα από 
ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο ηελ παλέκνξθε εθθιεζία ηνπ σηήξα ηνπ Υπκέλνπ 
Αίκαηνο. Αξρηθά ν Ναόο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ όκσο ζηε ζπλέρεηα 
κεηνλνκάζηεθε έηζη ώζηε λα ζπκίδεη ην ζάλαην ηνπ ηζάξνπ Αιέμαλδξνπ ΙΙ πνπ δνινθνλήζεθε εθεί ην 
1881. Σν εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο θαιύπηεηαη από 7.500 ηεηξαγσληθά κέηξα ππέξνρσλ ςεθηδσηώλ. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 4η μέρα: ΑΓΘΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ -ΜΟΤΕΘΟ ΕΡΜΘΣΑΖ - ΜΟΥΑ 
Μεηά ην πξόγεπκα ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ, ην Δξκηηάδ. 
Οιόθιεξν ην κνπζεηαθό ζύκπιεγκα απνηειείηαη από ηα Υεηκεξηλά Αλάθηνξα, επίζεκε θαηνηθία ησλ 
Ρώζσλ Σζάξσλ, ην Μάιη (Μηθξό) Δξκηηάδ, ην ηάξη (Παιηό) Δξκηηάδ, ην Νόβη (Νέν) Δξκηηάδ θαη ην 
ζέαηξν ηνπ Δξκηηάδ. ην Δξκηηάδ έρεη ζπγθεληξσζεί κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζπιινγέο, πνπ αξηζκεί 
πεξίπνπ ηξία εθαηνκκύξηα έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία ηνπ παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ. Μεηαμύ άιισλ 
θηινμελνύληαη έξγα ησλ Λενλάξλην ληα Βίληζη, Πάκπιν Πηθάζν, Μαηίο, Γθσγθέλ, εδάλ, Μνλέ, 
Ρέκπξαλη θαη πνιιώλ άιισλ. Φηινμελνύληαη αθόκα εθζέκαηα από ηελ αξραία Διιάδα, ηελ Αίγππην, ηε 
Ρώκε θαζώο επίζεο θαη από ηελ Κύπξν. πλερίδνπκε γηα ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό θαη επηβίβαζε ζην 
ηξέλν γηα ηε Μόζρα. Καζ’ όιε ηε δηαδξνκή ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε ηελ ελδνρώξα πνπ 
είλαη παλέκνξθε. Άθημε, παξαιαβή θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 5η μέρα: ΜΟΥΑ-ΚΟΚΚΘΝΗ ΠΛΑΣΕΘΑ-ΚΡΕΜΛΘΝΟ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε ηεο Μόζραο. Η μελάγεζε μεθηλά από 
ηελ θόθθηλε πιαηεία, ηελ ηέηαξηε ζε κέγεζνο πιαηεία ζηνλ θόζκν, ηελ νπνία πεξηζηνηρίδνπλ νη 
θαζεδξηθνί λανί ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Παλαγίαο ηνπ Καδάλ, ην κεγαιύηεξν Ιζηνξηθό Μνπζείν ηεο 
Ρσζίαο, ην Κξεκιίλν θαη ην Μαπζσιείν ηνπ Λέληλ. πλερίδνπκε κε επίζθεςε ζην κεγάιν παιάηη ηνπ 
Κξεκιίλνπ, ηελ επίζεκε θαηνηθία ησλ Σζάξσλ κε ηα δηνηθεηηθά θαη θπβεξλεηηθά θηίξηα όπσο ηε Γεξνπζία 
θαη ην Παιάηη ησλ πλεδξίσλ θαη ηελ πιαηεία ηνπ θαζεδξηθνύ κε ηνλ λαό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο 
Θενηόθνπ όπνπ βαπηίδνληαλ, ηνλ λαό ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ όπνπ γηλόηαλ ε ζηέςε θαη ηνλ λαό 
ηνπ Αξραγγέινπ όπνπ γηλόηαλ ε ηαθή ησλ Σζάξσλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 6η μέρα: ΜΟΥΑ-ΝΟΒΟΝΣΕΒΘΣΘ-ΜΠΟΡΟΝΣΘΝΟ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην κνλαζηήξη Ννβνληέβηηζη έλα από ηα πην όκνξθα αμηνζέαηα 
ηεο Μόζραο. Βξίζθεηαη ζε κηα ρεξζόλεζν, πνπ πεξηβάιιεηαη από ηνλ πνηακό Μόζρνβα. Σν κνλαζηήξη 
είλαη έλα ηέιεην δείγκα αξρηηεθηνληθήο θαη απνηειείηαη από 14 ζπγθξνηήκαηα. πλερίδνπκε κε επίζθεςε 
ζην κνπζείν Μπνξνληηλό γηα λα ζαπκάζνπκε ηε δσληαλή αλαπαξάζηαζε ηεο κάρεο κεηαμύ ησλ Ρώζσλ 
θαη ηνπ Ναπνιένληα, όηαλ ην 1812 ν κεγάινο θαηαθηεηήο είρε ζπληξηβεί πιήξσο κέζα ζε έμη κήλεο από 
ηνπ Ρώζνπο, ζηε κεγάιε κάρε θνληά ζην ρσξηό Μπνξνληηλό, κόιηο 100ρικ από ηε Μόζρα. Σν κνπζείν 
εγθαηληάζηεθε ην 1912 ελόςεη ησλ εθαηό ρξόλσλ ηεο κεγάιεο λίθεο. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ην 
πεξίθεκν Μεηξό ηεο Μόζραο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο έλα κεγάιν ππόγεην παιάηη-κνπζείν, θαη κηα 
θαηαζθεπή θόζκεκα ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ κεγάινη Ρώζνη θαιιηηέρλεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, 
δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  

 
 

 

 

 7η μέρα: ΜΟΥΑ-ΑΡΠΑΣ-ΠΑΡΚΟ ΝΘΚΗ & ΠΑΡΚΟ ΜΟΤΖΕΟΝ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πξόγεπκα θαη επίζθεςε ζηνλ πεδόδξνκν Αξπάη γηα ηα ηειεπηαία ςώληα. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε 
δπν από ηα πνιιά πάξθα ηεο πόιεο. Σν πάξθν ηεο Νίθεο κε ηα πνιιά κλεκεία θαη ηα 1,418 ζηληξηβάληα 
απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηνπξίζηεο θαη ληόπηνπο. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ην πάξθν Μνπδένλ. 
Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν ππαίζξην κνπζείν γιππηώλ ζηε Ρσζία κε πάλσ από 1.000 κνλαδηθά 
εθζέκαηα. ηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Μόζραο, όπνπ ζα πάξνπκε ηε πηήζε ηεο 
επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα κε θαηαπιεθηηθέο εηθόλεο θαη αλακλήζεηο από κηα ρώξα πνπ είλαη 
πινύζηα ζε θνπιηνύξα, ηζηνξία θαη πνιηηηζκό.  
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Τιμοκατάλογος 

 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

8/7,15/7,22-7,29/7 €1259 €1545 €1259 €1099 

5/8,12/8,19/8 €1299 €1585 €1299 €1139 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αγία Πετρούπολη & Μόσχα–Λάρνακα. 
 

  Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
 

  Μεταφορά με το υπερσύγχρονο τρένο SAPSAN Αγία Πετρούπολη-Μόσχα. 
 

  Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχεία 4*. 
 

  Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
 

  Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
 

  Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 

  Τοπικοί Ελληνόφωνοι Ξεναγοί. 
 

  Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός. 
 

  Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
 

  Φ.Π.Α. 
 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

  Βίδα εηζόδνπ γηα ηελ Ρσζία. 
 

  Πνηά ζηα θαγεηά. 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 

  Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

 

ημαντικές Πληρουορίες 

 

 

 Για την έκδοση βίζας απαιτούνται διαβατήριο, 1 πρόσφατη φωτογραφία, €50 για Κυπριακά 

διαβατήρια (με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα) και 

προσωπικά στοιχεία (επάγγελμα, τηλέφωνο και διεύθυνση) και πρέπει να παραδοθούν στα 

γραφεία μας 25 μέρες πριν την αναχώρηση. 
 

 

 


