
RÚSSIA IMPERIAL
Del 10 al 16 d'agost 2021  7dies

Moscou i St. Petersburg

La Rússia europea té ciutats històriques plenes
d’arquitectura majestuosa i riqueses artístiques.
Espectacles folklòrics, ballet, clubs... formen part
de la vida cultural i nocturna d’ambdues ciutats.

Moscou: La Plaça Roja centre de l’Imperi de
l’antiga URSS. Ens meravellarem amb el Kremlin,
el Monestir de Serguiev Posad i la visita al metro,
obra mestra del realisme soviètic.

Sant Petersburg: L’assalt al Palau d’Hivern
provocà la caiguda de la dinastia dels Tsars
Romanov. Gaudirem de l’espectacularitat del
Museu de l’Ermitatge, Palau de Petrodvorets i
Pushkin. Visitarem la Catedral de Sant Isaac una
de les més grans i luxoses d’Europa.

                                     

RÚSSIA

1.593€ + tax



10 AGOST (Dimarts) 
PUNT D'ORIGEN  –  BARCELONA - SANT PETERSBURG                            
Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol cap a Sant Petersburg
(via punt europeu). Dinar a bord. Arribada a les 13:20h i trasllat a
l’hotel. Recorregut panoràmic d’aquesta impressionant ciutat i les
fortaleses de Sant Pere i Sant Pau, situada a l’illa de Zayachi, al
costat dret del riu Neva. Destaquem la impressionat Catedral d’estil
barroc, amb el seu campanar que fou durant molt temps l’edifici
més alt de la ciutat amb 122,5m. Al seu interior podrem apreciar
l’iconòstasi i les escultures realitzades per artesans russos que ens
impressionaran per la seva bellesa. També visitarem la Catedral de
Sant Salvador de “la Sangre Derramada”. Sopar i allotjament a
l’hotel.

11 AGOST (Dimecres)
SANT PETERSBURG 
Visita ciutat – Catedral Ntra Sra. Kazan – Palau Yusúpov – Mini
creuer canals - Opcional espectacle Russian Folk
Esmorzar. Al matí visita panoràmica de la ciutat. Recorregut per
l'avinguda Nevsky, artèria comercial de la ciutat, destaquen edificis
com la torre de la Duma i la Casa del llibre. Visitarem el palau
Yusúpov, passarem pel mirador i jardí d'estiu i acabarem la visita
admirant la catedral de Nostra senyora de Kazan, una de les obres
mestres de l'arquitectura russa del s. XlX. Dinar en restaurant. A la
tarda visitarem la catedral de St. Isaak i realitzarem un passeig en
vaixell pels canals del riu Neva. 
Sopar i allotjament a l'hotel.
*Opcionalment es podrà gaudir de l'espectacle Russian Folk al
palau Nikolayevsky. 

12 AGOST (Dijous)
SANT PETERSBURG
Palau Petrodvorets i Museu Ermitage
Esmorzar. Al matí realitzarem la visita al Palau de Petrodvorets,
bella ciutat situada a 30 Km. de Sant Petersburg, a la costa del Golf
de Finlàndia, on Pere I decidí la construcció de la seva residència
de luxe d’estiu, que va deixar per sota al Palau de Versalles. El
passeig pels parcs ens deixarà impressionats pels enormes espais
amb arbusts decoratius, plantes exòtiques i fonts amb estàtues de
bronze. Dinar. Visita al Museu de l’Ermitage, considerat com un dels
més grans del món. Compta amb més de 3 milions de peces i està
situat a l’antiga residència dels tsars de Rússia. Les col·leccions
estan situades al Palau d’hivern. Sopar i allotjament.

13 AGOST (Divendres)
SANT PETERSBURG (Opcional Palau Pushkin)
Esmorzar. Temps lliure per passejar per aquesta bonica ciutat,
conèixer la seva artesania, amb els productes típics com el vodka i
el caviar o visita opcional al famós Palau de Catalina la Gran a
Pushkin. Dinar. Trasllat a l’estació per sortir amb el tren SAPSAN 769
a les 15:10h en tren cap a Moscou. Arribada a les 18:59h. Trasllat a
l’hotel. Sopar i allotjament.

RÚSSIA



14 AGOST (Dissabte)
MOSCOU
Visita a la ciutat dels Tsars, Kremlin i 2 Catedrals - Plaça Roja
Esmorzar. Visita de la ciutat de Moscou. Iniciarem la ruta pel
recinte emmurallat del Kremlin, antiga residència dels tsars russos
i actual seu de la Presidència. Aquí podran gaudir de la màgica
Plaça de les Catedrals; la Catedral de l’Assumpció (la més
important de Rússia) la Catedral de l’Anunciació i la de Sant Miquel
Arcàngel. També podrem observar el Panteó dels prínceps
moscovites i tsars russos, així com altres monuments històrics i
arquitectònics. Dinar. A la tarda, visita panoràmica de la Plaça Roja,
on es troba el Museu d’Història, la catedral de la Intersecció, més
coneguda com el Temple de Sant Basili (entrada inclosa) i
admirarem l’exterior conjunt del Convent de les Donzelles, amb el
llac on es va inspirar Tchaikovsky per la composició de la música
del ballet més famós del món : “El llac dels Cignes”. Sopar i
allotjament a l'hotel. 

15 AGOST (Diumenge)
MOSCOU
Monestir de SERGUIEV POSAD “el Vaticà Rus” – Metro
Després d’esmorzar, sortida per visitar la ruta imperial de l’anell
d’or, on hi trobarem l’interessant conjunt de Monestirs Fortalesa
del 1340 de Sant Sergi, situat a 60 km de Moscou, seu del gran
patriarca de totes les Russies i declarat Patrimoni de la Humanitat,
destaquen les seves cúpules blaves i la Catedral de l’Assumpció. 
 Dinar. A la tarda de retorn a Moscou, realitzarem un passeig i
compres pel concorregut carrer peatonal Arbat. Acabarem el
recorregut visitant el Metro de Moscou, molt ben decorat i més
conegut com els Palaus subterranis. Fou decorat amb mosaics,
frescs i estàtues dels millors artistes i escultors del país. Destaca
l’estació “Mayakovskaya”. Sopar i allotjament a l'hotel. 

16 AGOST (Dilluns)
MOSCOU
Parc Victòria – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Al matí, visita del Parc de la Victòria amb un Obelisc de
85 metres d’altura i amb les seves boniques fonts que l’envolten.
Seguirem fins el mirador de la Universitat des d’on es contempla
el magnífic panorama de la ciutat. Trasllat a l’aeroport. Dinar lliure.
Sortida en vol cap a Barcelona (via punt europeu). Arribada a les
22:40h i trasllat cap al punt d’origen.
 

       

FI DELS NOSTRES SERVEIS

RÚSSIA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Avió Barcelona – Sant Petersburg i Moscou
 – Barcelona. Facturació 1 maleta 23 Kgs.
Hotels 4* a Sant Petersburg i Moscou.
Pensió Completa, excepte dinar de l’últim dia.         
Autocar privat durant tot el circuit.
Grup reduït amb seients assignats per mantenir
distància seguretat.
Guia acompanyant durant tot el viatge i guies locals
de parla espanyola.
Servei de radio-guia a fi de garantir la millor audició i
distància de seguretat.
Circuit privat per realitzar l’itinerari descrit amb
visites i entrades incloses.
Trasllat punt d’origen – aeroport – punt d’origen. 

Assegurança d’assistència en el viatge i cancel·lació.
Inclou nova normativa de riscs COVID-19
 

*Dte. – 30 € per no utilitzar aquest servei.

SERVEIS INCLOSOS

Tramitació Visat: 75€
Suplement habitació individual : 285 €
Espectacle danses folklòriques amb trasllat: 55€
Visita al Palau i jardins de Pushkin: 58€

   

SERVEIS OPCIONALS

1.593 € + 178 € tax 
(En base 25 persones)

PREU PER PERSONA

DNI i passaport original amb validesa mínima de
6 mesos.
1 foto + fotocopia del passaport. 
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ o TEST NEGATIU
D'ANTIGENS.  

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


