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 קיסמי מוסקבה וסנט פטרסבורג
 קיסרים , אמנות ותרבות

 ימים 11לילות,  10  25.8-4.9.2015
 בהדרכת זאב רגב

 
 

אחד  ומהווה ם בה ניגודים מרתקיםהמציעה למבקרי ,המדינה הגדולה בעולם
על  היסטוריה עשירה שהטביעה את חותמה . מדינה בעלתח העולמייםוממרכזי הכ

  .אירופה כולה
ויפהפייה לצד  , ארכיטקטורה עדינהמאידך אנשי רוח גדוליםו חדאכזריים מ שליטים

 עושר עצום לצד עונישרידי התקופה הקומוניסטית, מפלצות תעשייתיות ואפורות, 
 אל מול ביורוקרטיה בלתי נגמרת. קשה, תושבים לבביים ומכניסי אורחים

חופים שטופי שמש, מול  ,טונדרה קפואה -של רוסיה  ההניגודים ניכרים גם בנופי
,כל אלה יערות עבותים, אגמים עמוקים, פסגות מושלגות ומשטחי עשב אדירים

 .הופכים את רוסיה ליעד מרתק
 

 במחיר הטיול:כלולים הביקורים מיוחדים 
 

 :ט. פטרבורגנס
 סיור פנוראמי בעיר 
 "קתדרלת "קזאן 
 "מצודת "פיטר ופול 
 "מוזיאון "ההרמיטאז 
 .שייט בנהר הנייבה והתעלות 
 .ארמון יוסופוב 
 גני פטרהוף 
 ארמון יקתרינה בפושקין וחדר הענבר 
 מוזיאון המצור על לנינגרד 
     בית הכנסת המרכזי 

   
 



 2עמוד  

 : *המיוחדים שלנו
 

 לילה כולל הגשרים הנפתחים.סיור 
 לילה נוסף במלון בסט. פטרבורג.

 בלט, או אופרה באחד מהאולמות המפוארים של העיר.
 מופע פולקלור באחד הארמונות המפוארים של העיר

 סיור ערב רגלי באתריה המוארים של העיר. 
 

 מוסקבה:
 

 סיור פנוראמי בעיר
 הכיכר האדומה, הקרמלין והקתדראלות 

 הגדול   בית הכנסת
 המרכז היהודי "מרינה רושצה"

 .)מוזיאון הקרמלין(המוזיאון הנשקיי
 בית הקברות "נובוד'יביצ'י"

 בית הכנסת ומוזיאון הניצחון. –הר ההשתחוות 
 גלריית "טרטיאקוב"

 ביקור בתחנות המטרו.
 כנסיית הגואל.

 מדרחוב "ארבאט"
 

 המיוחדים שלנו :
 

 סיור לילה באתרים מיוחדים של העיר
 ביקור במוזיאון היהודי החדש 

 סיור ברובע היהודי
 קונצרט ווקאלי )"שפתי הזהב של מוסקבה"(

 סיור רגלי ברחובות העיר
 מופע רביו מרהיב במלון "קוסמוס"

 שיט על נהר מוסקבה
 הטיולארוחת ערב  משותפת לסיכום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :כמו כן בטיול זה*

 בתי מלון משודרגים 
 "SABSANרג למוסקבה.  "רכבת מהירה מסט. פטרבו

 !מערכת שמע אישית לכל נוסעו
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 מסלול הטיול

 
 
. 

 סנט פטרסבורג-אביב תל  25.8.15  -שלישייום 
 מנמל התעופה ע"ש בן גוריון נטוס לסנט פטרסבורג, אחת מהערים היפות באירופה. 

  .עם ההגעה, סיור ראשוני בעיר והעברה למלון
 

 סנט פטרסבורג 26.08.15י רביעיום 
כבירתה  השנ 300-שימשה במשך כר שא ,בעירו של פטר הגדוללסיור הכרות  בבוקר נצא

. נתרשם מהכיכרות, (נייבסקי פרוספקט) ,בשדרה המרכזיתשל רוסיה הקיסרית. נסייר 
, ארמון החורף, קתדראלת קזאן, ההימיישער  . נראה אתארמונותההמצודות, הקתדרלות ו

 .כנסיית " התחיה"בבפסלו של פטר הגדול, ונייבה וכיכר הארמון. נצפה הניצב בין נהר ה
אחת מהקתדראלות המפוארות ברוסיה.  בקתדראלת  סנט. אייזיק,כמו כן ניסע לצפות 

 "פטר ופול" במצודת נבקרהניצבת בכיכר ממול.  אנדרטה של ניקולאי הראשוןהמנתרשם 
י הנקברים הם הצאר ניקולאי השני ובני בה קבורים פטר הגדול ורבים מבני משפחתו. אחרונ

 . בבית הכנסת המרכזימשפחתו. נסיים בסיור 
 או אופרה  בערב נצא למופע בלט

 
 פטרהוף-סנט פטרסבורג  27.08.15חמישי יום 

ביתה של המשפחה העשירה ביותר ברוסיה  ,בבוקר נצא לבקר בארמון משפחת יוסופוב
 גריגורי רספוטין ה"נזיר הקדוש ".  היה זירת הרצח של  1916 -הצארית, אשר ב 

נבקר במרתף בו נרצח, ונראה דמויות שעווה של מתכנני הרצח וביניהם פליקס יוסופוב, בנה 
הצעיר של המשפחה. לאחר מכן ניסע לפטרהוף, ארמון הקיץ של פטר הגדול. נטייל בגנים 

ות ומפלי ונתרשם מהמזרקות, הבריכהמהווה את אחת האטרקציות של היום, המרהיבים 
 .)ללא כניסה לארמון( המים

 כולל פתיחת הגשרים לי בסנט פטרסבורג המוארתילסיור לי בערב נצא
 

 צארקסקויה סלו )ארמון יקתרינה( -סנט פטרסבורג-28.08.15 ישישיום 
. בעיר זו יסד הצאר בצארסקויה סלו ,קתרינהיבארמון ביקור במחוץ לעיר  את הבוקר נתחיל

בית הספר ופנימייה לבני אצולת הביניים שבה למד ,אבי  -"ליציאום"אלכסנדר הראשון את ה
. נבקר בארמון על אולמותיו המפוארים ונראה אלכסנדר פושקין הספרות הרוסית הקלאסית,

"מוזיאון .נטייל בגניו של הארמון. נשוב העירה ונבקר במיוחדהחדר הענבר היחיד ואת 
. נראה את לנינגרדשהטיל הצבא הגרמני על הימים  900המצור בן  מוזיאון  –"  בלוקדהה

 את שגבה,בעת המצור  לנינגרדאנדרטת הזיכרון להנצחת גבורתם ותהילתם של אנשי 
 חייהם של כמיליון קורבנות 

 וקבלת שבת ארוחת ערב
 )עם שמפניה וקוויאר( רוסי מקומי בארמון  פולקלוראחרי הארוחה נצפה ב

 
  סנט פטרסבורג 29.08.15 שבתיום 
 ותעלותיו ונתרשם מן האדריכלות של סנט פטרסבורג.   נהר נייבהקר נצא לשיט לאורך הבו

מיליון יצירות אומנות וביניהן עבודות  3-בו אוסף של כ ,במוזיאון ההרמיטאז'נמשיך לביקור 
 .של ליאונרדו דה וינצ'י ,רפאל, ועוד ...

  בערב נצא לטייל בעיר ונבקר באחת מבתי הקפה
 
  

 מוסקבה -סנט פטרסבורג  30.8.15 ראשוןיום 
 

נעבור לתחנת  בסביבות הצהרייםברחוב נייבסקי, "פרידה" בבוקר נצא מהמלון לטיול 
 הנסיעה עם הרכבת המהירה למוסקבהלקראת של העיר הרכבת המרכזית  

 .. נצא לסיור הכרת  קצר של הסביבהעם ההגעה נתמקם במלון 
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 מוסקבה  - 31.06.15 נייום ש
, נתרשם בכיכר האדומה, השוכנת על גדות נהר מוסקבה. נבקר בעירלסיור בבוקר נצא  

  .מחומות הקרמלין ומכנסיית "וסילי הקדוש", נצפה אל המוזוליאום בו טמון לנין
. נבקר בקתדראלות המרכזיות של רוסיה הקיסרית, נראה קרמליןנמשיך  בביקור במתחם ה

שלא –, את "התותח שלא ירה" ואת הפעמון הגדול בעולם את ארמון הנשיאות
אחד המוזיאונים החשובים  -"בקרמלין בביקור "במוזיאון הנשקייהחתום את ביקורינו צלצל.נ

 ביצי פאברז'ה "אוסף "הצארים וביניהן את  והיפים באירופה, המכיל את אוצרות
ות,כלי זהב וכסף. ובגדי כמו כן כרכרות ,מן המיוחדות בעולם , כסאות מלכהמפורסמות, 

 מלכות 
 .בערב נצא למופע "רביו" מפואר עפ"י המסורת  הרוסית במלון "קוסמוס" 

 
 מוסקבה-1.9.15 שלישייום 

מנציחה את האחת מיצירות האומנות היפות  "פנוראמת בורודינו"בבוקר ניסע למוזיאון 
פארק הניצחון שבו הוקם  "הר השתחוות". נמשיך  ל1812מלחמת נפוליאון ברוסיה ב 

 . במוזיאון הגבורה. לא נחמיץ ביקור ההשניישנה לסיום מלחמת העולם  50 במלאות
 עםאחרי ארוחת ערב נסיים את היום 

 ברובע היהודי ו במוסקבה סיור ערב רגלי
 

 מוסקבה-2.08.15 רביעייום 
 "מרינה רושצ'ה". בתום הסיור נבקר במרכז היהודי

המוזיאון משתרע על פני כשמונה וחצי דש של מוסקבה. במוזיאון היהודי הח כמו כן נבקר
, זהו מרכז  למידה ראשון מסוגו בעולם .עם מיטב השכלולים הטכנולוגיים ,אלף מטר מרובע

המספר במגוון רחב של חוויות הבנה ותחושה, על הגלויות הרבות והסבל הרב של עם 
פת השואה ובתקופת סיפורי מסירות הנפש של היהודים בתקועל ישראל בכל הדורות ו

 הקומוניזם.
 "שפתי הזהב "לקונצרט ווקאלי  משיךבערב נו לסיום נצא לשייט על נהר מוסקבה

 
 מוסקבה -3.08.15 חמישייום 

שבו נקברו חשובי העם כמו גוגול ,חרושצ'וב,   נובודייויציבמנזר  רבביקואת היום נתחיל 
גורבצו'ב, "אנשי פנפילוב",  איסההצעירה של סטלין ששמה קץ לחייה, יורי לויטן  ,ר אשתו

 המקום המיוחד הזה.מולוטוב ועוד....נתרשם גם מעבודות האומנות של 
של אמנות רוסית,  הגדול ביותר אוסףאת ה , המכילהטרטייקובמשם נצא  לביקור בגלריית 

 . 20 -וכלה באמנות של המאה ה 12 -החל מאיקונות מהמאה ה
 תוסס, בו מוצגות עבודות של אומנים מקומיים.ה ארבאטבהמשך היום נשוטט במדרחוב 

 המחודשת.  בכנסיית הגואלכמו כן נבקר 
 .נצא לסיור לילה במקומות המיוחדים של העיר

 
 תל אביב -מוסקבה -4.08.15 שישייום 

המפורסמות של העיר  בתחנות המטרונתחיל בביקור את היום האחרון שלנו במוסקבה 
חר כך נמשיך לסיור בשוק "איסמיילובסקי" אשר עוצב א שעוצבו כל אחת בסגנון ייחודי.

 בסגנון מיוחד. בשוק נתרשם מסוגים רבים של מזכרות ופריטים רוסיים מקוריים.
 . משותפתה נקנח בארוחבתום הסיור, עמוסי חוויות ורשמים 

 עייפים אך מרוצים... אביב-לטיסה חזרה לתלניסע לשדה התעופה בסיומה, 
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 :מחיר הסיור כולל

 אירופלוט ורכבת מהירהחברת ב בינלאומיות טיסות  
 אוטובוס מפואר צמוד במהלך כל הסיור

 צמוד לקבוצהרוסי פיילוט 
 במוסקבה ובסנט פטרסבורגמדריכים  מקומיים 

 בתי מלון בדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה
  חצי פנסיון לאורך כל הטיול הכולל ארוחות ערב במלונות ובמסעדות

 ל האתרים המצוינים במסלול הטיול.      כניסות לכ
 סיורי ערב

 ערכות שמע
 מיסי נמל בטחון ודלק

 מר זאב רגב  -מדריך הטיול
  ללא "אופשיונלס" ימי טיול מלאים

 "רוח הפקות"-ליווי ארגוני חנה הייזלר
 

 מטיילים( 25לאדם בחדר זוגי )מינימום  $ 2699 מחירה

 $ 649 יחיד רתוספת לחד
 $ שיקוזזו ממחיר הטיול 50ולמו בעת ההרשמה יש

 תשלומים ללא ריבית 3ניתן לשלם עד 
 במשרדי אופירטורס בלבד -תשלום במזומן

 
 ת בינלאומיות בחברת אירופלוטטיסו

 
     1805   1335T TLVLED  GN31  25 AUG   1 SU6268G 

           2335   1925F SVOTLV  GN31  04  SEP2 SU 504G    
 

 בתי מלון
 או דומה "בסנט פטרסבורג מריוט" מלון
 או דומה  " במוסקבה מריוטמלון "     

 
 מחיר הטיול אינו כולל: 

 (לבצע בעת ההרשמה לטיול  ביטוח רפואי ומטען )מומלץ ביותר
 הוצאות אישיות

 כל מה שאינו מופיע תחת סעיף "הטיול כולל".
 דמי ביטול בטיול מאורגן:

 טיול כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול כדלקמן: במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו ב
 50$ -מרגע ביצוע ההזמנה 

 150$ -יום  28יום עד  60בין 
 300$ -יום  14יום עד  28בין 
 550$ -ימי עבודה   4יום עד  13בין 
 ממחיר הטיול 75%-ימים עד מועד הנסיעה   3בין 
 100% -לטיול  הגעה אי 
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 הערות:
 

חודשים לפחות ממועד היציאה  6להחזיק בדרכון ישראלי בתוקף חובה ובאחריות הנוסע 
 המתוכנן.

  !אין צורך בהנפקת ויזה לרוסיה למחזיקי דרכון ישראלי בתוקף. דרכון זר דורש ויזה
ייתכנו -אתרי הביקור אך לא בהכרח את כוון הנסיעה וסדר הימים המסלול מתאר את 

 שינויים בסדר הימים.
במקרה של עליית מחיר הדלק  תחול התוספת   -  1/1/2015ון ליום סי נמל והיטלי דלק נכימ

 .על הנוסע
אותה ניתן לקבל  2015כפוף לתנאים ומידע כללי כפי שמפורסמים בחוברת טיולי קיץ 

 במשרדנו.
 
 

נשמח לתת מידע אמין, מלא ומדויק לגבי הטיול, על מנת לאפשר קבלת החלטה על יסוד 
 נתונים מבוססים.

 !!טיול נעים !
 

 ם לראות אתכם בחווייה המיוחדת הזו!ימחכ
 זאב רגב   חנה הייזלר 

 
 077-4380393פקס  טופס הרשמה יש לשלוח לחנה הייזלר 

 hannale94@gmail.comאו במייל 
 

 08-9473253  050-4323838לפרטים נוספים: 
 הזכות לשינויים שמורה.

 
 
 

 


