
 تور روسیه
 شب سنت پترزبورگ  4شب مسکو +  3

  جمعه هاپنجشنبه ها و 

 تخته 1هر نفردر اتاق  تخته 2هر نفر در اتاق  درجه هتل
سال  12تا  6کودک 

 با تخت

سال  6تا  2کودک 

 بدون تخت

Radisson Sas / Renaissance 

Monark 4* 

TOP 
090.59444 090.59444 090.59444 090.59444 

Vedensky / Marriot 

Vasilievsky 

Renaissance 4* 

TOP 
090.59444 090.59444 090.59444 090.59444 

Marriot Pushkin 

Golden Ring 
5* 090.59444 090.59444 090.59444 090.59444 

Grand Hotel Emerad 

Radisson Royal / 

Intercontinental 
5* 

TOP 
09..59444 09..59444 095.59444 09..59444 

Corinthia 

   خدمات تور: ،روسیهویزای  ،( یا بالعکس سنت پترزبورگ -بلیط رفت و برگشت تابان ایربه مسکو و سنت پترزبورگ، پرواز داخلی )مسکو

 وعده غذا، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان 5روز گشت همراه با  5شب اقامت در هتل با صبحانه،    7  فرودگاهی،ترانسفر 

بازدید از میدان سرخ، نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل، مقبره لنین، یک ساعت و نیی  بازدیید از    گشت اول: گشتهای مسکو شامل :

بازدید از پارک پیروزی، خیابان آربات، تپه  گشت دوم:. گمنام و باغ الکساندر با ناهارمحوطه کاخ کرملین با ورود به کلیساها، مقبره سرباز 

بازدیید از کلیسیای کیازان، خیابیان      گشت سووم :  گشتهای سنت پترزبورگ :. کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار گنجشک، 

بازدید از موزه هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی بیا ناهیار،    گشت چهارم :ار. نفسکی، نمای بیرونی جزیره واسیلی و کلیسای اسحاق با ناه

 بازدید از پارک قصر فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فنالند با ناهار گشت پنجم :

 : توضیحات

  تومان می باشد. 705.777سال مبلغ  2نرخ کودک زیر 

  الزامیی   سنین حتیی نیوزادان   کپی پاسپورت الزامی است. داشتن گذرنامه جداگانه برای تمامیسال  22جهت کانفرم افراد زیر

 است.

  بر عهده خود مسافر می باشد و اعتبارمسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور. 

  مان به نرخ وت 227.777روز مبلغ  0روز کاری می باشد و در صورت ارسال مدارک کمتر از  8زمان الزم جهت اخذ ویزا حداقل

 گردد.هر نفر اضافه می 

شماره تلفن متقاضی  و، آدرس  3*4عکس  ماه اعتبار، دو قطعه 7حداقل اصل پاسپورت با    نیاز جهت اخذ ویزای روسیه :  مورد مدارک
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