
 

 

 
 

Класически Санкт-Петербург 
Период:  
01.02.2017 - 21.04.2017, гарантирана група всяка неделя 
 
Продължителност: 
7 дни / 6 нощи  

рограма  
  
Екскурзионната програма включва:  
Руски музей, Спас на Крови, една от галериите със скъпоценности в Ермитажа, интерактивна 
програма „Сред шумния бал“, Юсуповски дворец, музея А. С. Пушкин на Мойка, 12, Големия дворец 
в Петерхоф, Кунсткамера. 
 
Екскурзии срещу допълнително заплащане: 

Нощен Санкт-Петербург (автобус), вечерен Санкт-Петербург (автобус), океанариум, интерактивна 
програма „Ужасите на Петербург“, театър-макет „Петровска акватория“. 
 
1 ден, неделя 
Излитане от Аерогара София, терминал 2 с авиокомпания по избор. Кацане на летище Пулково. 
Посрещане с табелка “Името на клиента” и трансфер до избрания хотел в Санкт-Петербург. 
Свободно време. Нощувка. 
 
2 ден, понеделник 
Закуска шведска маса в хотела. 
09:00ч – 12:30ч – среща на рецепцията на хотела с представител на руската фирма-партньор. 
Предоставяне на материали по програмата. По желание – записване и заплащане на 

допълнителните екскурзии, незаявени в България.  
12:30ч – отпътуване на групата за екскурзионната програма с автобус. 
Екскурзия „Под скиптъра на Романови“ с посещение на Руския музей и храма Въскресение Христово 
(„Спас на крови“). В продължение на 300-годишното управление на тази царска династия Русия се 
издигнала и изменила до неузнаваемост, а членовете на семейство Романови се наложило да 
преживеят борба за власт и покушения, заговори и кръвопролитни войни...  
Удивителен факт: през 2015 година „Спас на крови“ оглави ежегодния рейтинг на руските 



 

 

забележителности и зае 12-то място сред най-интересните туристически места по света. 
Връщане в хотела с автобус. Свободно време. Нощувка. 
 
3 ден, вторник  
Закуска шведска маса в хотела. 
10:00ч – отпътуване на групата за екскурзионната програма с автобус. 
Екскурзия „Златното наследство на императорската династия“ с посещение на една от експозициите 
в галериите със скъпоценности на Ермитажа (златна или диамантена съкровищница)*, основа за 
събирането на скъпоценностите поставила богатата колекция на руската императорска фамилия. 
Пред Вас ще се открият безценни шедьоври на творци от различни исторически епохи. 
Удивителен факт: в галерията със скъпоценности на Ермитажа се съхранява златната табакера на 
граф Николай Зубов, с която бил ударен и убит Павел I. Въпреки очакванията табакерата има овална 

форма и неголяма вдлъбнатина на повърхността.  
Интерактивната програма „Сред шумния бал“ ще Ви предостави възможност да се пренесете от 
прагматичния XXI век в блестящия Санкт-Петербург от XIX век. Ще се облечете в разкошни рокли и 

елегантни мундири, ще се озовете в изисканата атмосфера на истински светски бал. 
Удивителен факт: при Екатерина II на мода идва танца полонеза. В танца, който откривал бала и 
продължавал 30 минути, трябвало да вземат участие всички присъстващи. 
След края на програмата – свободно време в центъра на града. Самостоятелно връщане в хотела. 
Нощувка. 
*В редки случаи (например по време на ученическите ваканции) е възможна замяна на екскурзията 
с „Дворците на Санкт-Петербург и техните владетели“ с посещение на Меншиковския дворец. 
 
4 ден, сряда  

Закуска шведска маса в хотела. 
12:30ч – отпътуване на групата за екскурзионната програма с автобус. 
Екскурзия „Магията на старинните квартали“ с посещение на Юсуповския дворец и музея А.С. 
Пушкин на наб. Реки Мойка, 12*. Като в приказка Санкт-Петербург ще Ви очарова с многобройните 
богато украсени фасади на старинните сгради, ще се разходите из очарователните зали на 
Юсуповския дворец. 
Удивителен факт: в библиотеката на двореца на Юсупови на река Мойка се пазят оригинални писма 
на Пушкин, както и известната му поема „К вельможе“, посветена на княз Н.Б. Юсупов. 
Свободно време в центъра на града. Самостоятелно връщане в хотела. Нощувка. 
*В редки случаи (например по време на ученическите ваканции) е възможна замяна на екскурзията 
с посещение на музея Г. Р. Державин. 
 
5 ден, четвъртък  

Закуска шведска маса в хотела. 
10:00ч – отпътуване на групата за екскурзионната програма с автобус. 
Екскурзия „Приморският рай на Петр Велики“ с посещение на Големия Императорски дворец* в 
Петерхоф. „Удивителен, блестящ, очарователен“ – всичко това може да се каже за ненадминатия по 
своето великолепие Петерхоф! Парковете, дворцовите зали и позлатени статуи ще Ви покорят от 
пръв поглед!  
Удивителен факт: от свидетелства на съвременници, във всяка пертербургска заря, олицетворяваща 
мощта и величието на Русия, е стопяван бюджета на неголямо европейско царство. Връщане в 



 

 

хотела с автобус след края на екскурзията. 
*До 11 октомври 2015г в екскурзионната програма е включена екскурзия по Долния парк на 
Петерхоф, от 12.10.2015 – екскурзия в Големия дворец. 
 
6 ден, петък  
Закуска шведска маса в хотела. 
09:00ч – отпътуване на групата за екскурзионната програма с автобус. 
Екскурзия „Петровски Петербург“ с посещение на Кунсткамера – любимата рожба на Петр Велики. 
Ще станете истински изследователи на удивителната епоха на петровските преобразования и ще 
видите известната анатомична колекция на Ф. Рюйша.  
Удивителен факт: с указ на Петр I, за да привлече посетители в музея, гостите били угощавани с 
пирожки и им била поднасяна чаша водка на изхода от музея, след разглеждане на колекцията.  

Край на екскурзионната програма – не по-късно от 15:00ч. Свободно време в центъра на града. 
Самостоятелно връщане в хотела. Нощувка. 
 

7 ден, събота 
Закуска шведска маса в хотела. 
Освобождаване на стаите до 12ч. Посрещане на рецепция с табелка „Името на туриста“ и трансфер 
до летище Пулково за полет по избор до София. 
  
Пакетни цени за екскурзия на човек в евро. 
  

Настаняване  Период 
1/2 
DBL 

Доп. 
легло 

SGL 

Moskva 4*  standart  26.09 - 21.04 330 323 436 

Rossia 3* economy bed king size  26.09 - 30.12 294 - 355 

   09.01 - 21.04 302 - 371 

Rossia 3* economy standart  26.09 - 30.12 294 - 355 

   09.01 - 21.04 302 - 371 

Rossia 3* economy standart  26.09 - 30.12 298 292 365 

   09.01 - 21.04 307 300 382 

Rossia 3* comfort  26.09 - 30.12 313 307 394 

   09.01 - 21.04 323 316 414 

http://www.hotel-moscow.ru/?gclid=CNyWuby338UCFaXHtAodwDYAug
http://rossiya-hotel.ru/
http://rossiya-hotel.ru/
http://rossiya-hotel.ru/
http://rossiya-hotel.ru/


 

 

Azimut 3* smart  26.09 - 21.04 326 - 459 

Azimut 3* standart  26.09 - 21.04 310 - 427 

Azimut 3* standart extra bed  26.09 - 21.04 310 304 - 

Azimut 3* standart king size  26.09 - 21.04 310 - 427 

  Плащането се извършва в лв. по курса на БНБ  
 Фирмата си запазва правото да внася изменения в реда на посещение на екскурзионните обекти 

или тяхната замяна с равностойни, без да се изменя пълния обем на предоставените услуги.   
 Туристическите програми, в които взимате участие, са сборни, с присъединяване към групи 

туристи, пътуващи на гарантирани дати. Екскурзионното обслужване е на руски език. 
 Цената на допълнителна нощувка между посочените периоди се потвърждава допълнително. 

             Условия за записване и анулация, дестинация Санкт Петербург 
 
Пакетните цени включват: 

 6 нощувки  в избрания хотел  
 6 закуски на шведска маса  
 Трансфери  летище „Пулково” – хотел – летище „Пулково”  
 Екскурзии по програма: Руски музей, Спас на Крови, една от галериите със скъпоценности в 

Ермитажа, интерактивна програма „Сред шумния бал“, Юсуповски дворец, музея  А. С. Пушкин на 
Мойка, 12, Големия дворец в Петерхоф, Кунсткамера.  

 В цената на екскурзиите са включени екскурзоводски услуги на руски език, входни билети за 
музеите.  

 Транспорт по програмата  
 Съдействие при полагане на руска входна виза  
 Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро за периода на пътуване /за лица над 70 

навършени години застраховката се доплаща/  

 
Пакетните цени не включват: 

 Самолетни билети София – Санкт Петербург – София от 280 евро  
 Допълнителни екскурзии по желание (Допълнителните екскурзии могат да се заплатят и 

потвърдят предварително в България при записване по екскурзионната програма. В този случай 
местата са гарантирани. При заявка и заплащане на екскурзиите при пристигане в Санкт-
Петербург, местата по програмите могат да бъдат запълнени и да Ви бъде отказано участие в 
допълнителните екскурзии.Точна цена в евро се предоставя при записване на съответната 
екскурзия съобразно курс рубла / евро. )  

 Разходи за полагане на виза за Русия  
 извършва цялата процедура по оформяне на руски входни визи, по Ваше желание  е възможно 

оформянето на всички категории визи, освен тип "Рабочая".  

http://azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg
http://azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg
http://azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg
http://azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg
http://www.aerotourmm.com/images/contracts/0/9Canc.pdf


 

 

 Разходи от личен характер. 

Визи 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                         
 
 

mailto:office@demi-travel.bg
http://www.demi-travel.bg/

