
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО РУСИЯ 
 

Москва и Санкт Петербург 
 

ПРОГРАМА: 

 
 
Ден 1 
Полет София – Москва. Трансфер до хотелa. Свободно време. Нощувка. 
  
Ден 2 
Закуска. Среща на рецепция с водача на групата и гида. Туристическа обиколка на града с 
посещение на храма Христа Спасител, моста Багратион. Свободно време за обяд. Екскурзия по 
територията на Кремъл и посещение на един събор. Екскурзия по Червения и Манежния 
площад, Александровската градина. Нощувка. 
  
Ден 3 
Закуска. Среща на рецепция с водача на групата и гида. Туристическа обиколка на Москва, 
включваща Московския университет, изкачване на „Воробьевых горах”,  Поклонна гора – 
паметник на защитниците на отечеството. Разходка и шопинг по Стария Арбат. Трансфер до 
хотела. Свободно време. Нощувка. 
  
Ден 4 
Закуска. Среща на рецепция с водача на групата и гида. Посещение на Третяковската галерия - 
един от най-големите музеи в света. Свободна програма. Трансфер до жп гара Ленинградский 
вокзал. Влак Москва – Ст. Петербург. Нощувка в луксозен спален вагон. 
  
Ден 5 
Пристигане в Санкт Петербург. Трансфер до хотелa. Свободно време за закуска. Среща на 
рецепция с водача на групата и гида.Туристическа обиколка на Ст. Петербург, екскурзия в  
„Петропавловската  крепост”  - историческия център на  Санкт Петербург, военно-инженерен, 
архитектурен и исторически паметник. Разходка по р. Нева. Свободно време. Нощувка. 
  
Ден 6 
Закуска. Среща на рецепция с водача на групата и гида. Отпътуване за “Царское село”. 
Екскурзия в ”Царское село” – паметник на световната архитектура и парковото изкуство от 
XVIII – началото на XX век,  с посещение на „Екатерининския  Дворец” и парк. Край на тура, 
трансфер до хотела. Свободно време. Нощна автобусна екскурзия  „Нощен Петербург”. 
Връщане в хотела. Нощувка. 
  
Ден 7 
Закуска. Среща на рецепция с водача на групата и гида. Извънградска автобусна екскурзия 
„Градът на морската  слава”, градът-крепост „Кронштадт” / от 1990 година историческия 
център на града влиза в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО/. Свободно време за 
обяд. Връщане в Ст.Петербург. Посещение на катедралата Николский по време на 
ортодоксалната меса. Връщане в хотела. Свободно време. Нощувка. 
  
  
 



 
Ден 8 
Закуска. Екскурзия в ”Ермитаж”.  Това е най-големият музей в Русия и един от най-старите в 
света художествени и културно-исторически музеи. Трансфер до летището. Полет Ст. 
Петербург – София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
 - Самолетни билети София - Москва, Ст. Петербург - София; 
- Виза за Русия; 
- Медицинска застарховка; 
- Трансфери хотел - летище - хотел; хотел - жп гара - хотел; 
- Билети за влак Москва - Ст. Петербург; 
- Хотелско настаняване в Москва и Ст. Петербург в хотели 4*; 
- Всички турове - входни такси, трансфери, екскурзовод. 
 


