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Circuit Rusia 
Moscova si  Nopțile albe...sau pe urmele țarilor- Sankt Petersburg  

 

Perioada : 07 iulie – 14 iulie 2019 
 

Ziua 1.  07.07.2019 - Budapesta -  Moscova 
Întâlnire cu ghidul pe aeroportul din Budapesta la ora 4.00 (pentu doritori agenția va organiza tranfer contracost cu microbusul din 
Cluj Napoca - Baia Mare - Satu Mare - aeroport Budapesta și retur). 
Zbor Budapesta – Moscova la ora 05:55- 09:30, intalnire cu ghidul local si transfer cu autocarul în oraș și tur panoramic cu 
autocarul  al capitalei Rusiei, o călătorie de-a lungul veacurilor pentru a vedea principalele atracții ale metropolei vaste: centrul 
capitalei, Piata Rosie cu Catedrala Sf. Vasile, legendarul Teatru Bolshoi, care reprezintă bogatul patrimoniu cultural al Rusiei și 
capitalei, catedrala nouă Christos Salvator, străbatem renumitele străzi Tverskaya și Nikolskaya și privim Moscova de pe platforma 
din fața Universității Lomonosov. Stralucitoare, luxoasă, atât veche cât și modernă, Moscova vă invită la o călătorie magnifică. 
Tranfer și formalitati de cazare la hotel Slavyanka 3*. Dupa masa tur cu însoțitorul de grup al stațiilor de metrou din Moscova, în 
care aflăm despre domnia lui Stalin și modul în care viziunile lui s-au reflectat în arhitectura pe care a comandat-o. Vizităm cinci 
dintre cele mai fascinante stații din Moscova:  Piața Revoluției, Novoslobodskaya, Komsomolskaya, Kurskaya și Mayakovskaya. 
Vom observa arhitectura iconică a epocii sovietice alături de mozaicuri, sculpturi și vitralii generoase. Cazare și cină la hotel 
Slavyanka 3* în Moscova. 

Ziua 2. 08.07.2019 - Best of Kremlin.....Arbat - tur 
Mic dejun. La ora 8.30 pornim cu metroul spre centru pentru o întâlnire cu Lenin în Piața Roșie (Mausoleul lui Lenin). La ora 
11.00 ne întâlnim cu ghidul local pentru o vizită ghidată a Kremlinului. Zidurile și turnurile Kremlinului au supraviețuit prin multe 
incendii, raiduri și războaie. Treptat, un mic sat numit "Moscova", situat în interiorul zidurilor Kremlinului, a devenit capitala 
Rusiei puternice, iar Kremlinul monumental a fost inclus în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Vizita cuprinde: 
Catedrala Bunei Vestiri – unde aveau loc botezurile și cununiile membrilor familiei imperiale; Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului - unde aveau loc încoronările împăraților ruși, Catedrala Arhanghelului Mihail – în care aveau loc înmormântările 
membrilor familiei imperiale; Clopotnița – Turnul lui Ivan cel Groaznic Turnul Bell și alte obiective. Turul vă va prezenta diverse 
pagini ale istoriei rusești și vă va ajuta să înțelegeți valorile culturale, istorice și arhitecturale ale monumentelor situate în Kremlin. 
Opțional, la finalul turului vom intra la Fondul de Diamante sau la Armurerie, două muzee de o valoare inestimabilă situate în 
incinta Kremlinului. Urmeaza Arbat tour: Strada Arbat este o promenadă plină de mici cafenele confortabile și de viața stradală: 
artiștii oferă un portret rapid, muzicieni de stradă și dansatori care interpretează pe fiecare colț, iar suvenirurile sunt peste tot. Veti 
savura aici adevăratul stil de viață al Moscovei. Cină și cazare la același hotel în Moscova. 

Ziua 3. 09.07.2019 - Moscova - amintiri din alta epoca.....si Moscova altfel - perspectiva din croaziera... 
Dupa micul dejun, la ora 10:00 transfer cu autocarul pentru  VDNKh tour cu cele mai remarcabile obiective turistice precum 
Versailles sovietic, arcul magnific de la intrarea principală, fântânile Druzhba Narodov și Kamenniy Tsvetok. Nu numai atracții 
arhitecturale sunt situate în VDNKh, o mare parte din valoarea sa istorică aparține, de asemenea, explorării spațiului sovietic. 
Aruncați o privire asupra simbolurilor reale ale Uniunii Sovietice - monumentul "Worker and Kolkhoz Woman", hotelul Kosmos, 
construit special pentru Jocurile Olimpice USSR în 1980 și multe alte locuri arhitecturale amuzante din Moscova. Urmeaza 
transfer cu autocarul la statia de imbarcare pentru croaziera - Moskva river cruise. Timp de doua ore jumate veti putea admira 
Moscova dintr-o alta perspectiva. Intoarcere la hotel. După amiază timp liber pentru cumparaturi sau pentru un spectacol de circ la 
Circul Balshoi sau alt eveniment cultural din Moscova. Cină și cazare la același hotel în Moscova. 

Ziua 4. 10.07.2019 - Moscova - Sankt Petersburg  
După micul dejun  transfer la gara Moskova și îmbarcare pe trenul de mare viteza Sapsan cu destinațiaSt. Petersburg unde ajungem 
în jurul orei 13:00. Tur panoramic cu autocarul si ghid local la cele mai importante obiective turistice din St. Petersburg: Nevsky 
Prospect, Casa Singer, Catedrala Kazan, Catedrala Mântuitorului pe Sângele Vărsat,  Amiralitatea, Palatul de Iarnă – Ermitajul și 
Piața Palatului, Fortăreața Petru și Pavel, Insula Vasilievsky și alte minunate obiective ale acestui oraș. Tranfer apoi la hotel Orbita 
3* în Sankt Petrsburg. Cazare și cină. 

Ziua 5. 11.07.2019 - Sankt Petersburg  
Mic dejun. Întâlnire cu ghidul local la ora 10.00 la Palatul de Iarnă – Ermitaj pentru tur ghidat de aproximativ 3 ore  a muzeului. 
Pentru pasionați, se mai poate petrece timp individual în muzeu, în timp ce o parte din grup face o plimbare pietonală cu însoțitorul 
de grup român în zona Catedrala Mântuitorului pe Sângele Vărsat (intrare aprox. 6 euro) și Nevsky Prospect. La ora 16.00 masă 
tradițională rusească la un local din centrul orașului. Cazare la același hotel. 

Ziua 6. 12.07.2019 - Sankt Petersburg – Peterhof  - glorie si triumf 
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Mic dejun. La ora 10:00 întalnire cu ghidul local la recepția hotelului. Farmecul orașului Sankt Petersburg este incontestabil, însă 
în împrejurimile acestuia se pot descoperi atracții turistice de o frumusețe răpitoare, adevărate pagini de istorie ce evocă puterea și 
bogăția Imperiului Rus. O astfel de atracție este domeniul de la Peterhof, localizat la 25 de kilometri de Sankt Petersburg. 
Îmbarcare pe autocar și deplasare spre Peterhof Între 11:00- 12:30  vizităm în tur ghidat Marele Palat Peterhof construit de Petru 
cel Mare, resedința favorită a țarilor apoi avem 3 ore la dispoziție pentru vizita individuală a parcului palatului. Ora 16:30 – sosire 
în Sankt Petersburg la hotel. Odihnă și cină. Opțional, la ora 21.30 ne întoarcem în oraș pentru o plimbare de o oră și jumătate cu 
vaporașul pe Neva, Moyka și Fontanka, apoi trecem Podul Palatului și plimbându-ne pe malul Nevei așteptăm deschiderea 
podurilor (Podul Palatului la ora 1.10), un spectacol de o frumusețe deosebită. Întoarcere la hotel cu taxiurile. Cazare la același 
hotel. 

Ziua 7. 13.07.2019 - Sankt Petersburg - Tarskoe Selo (opțional) 
Mic dejun. Timp liber în Sankt Petesburg sau opțional vizită cu autocarul  în orasul Puskin  la Tarskoe Selo. (70 euro/ persoana- 
grup minim 20 persoane). Tarskoe Selo - ansamblu de palate și parcuri este un exemplu excelent de arhitectură barocă și clasică și 
a fost primul loc în capitala rusă unde au apărut interioare decorate în stilul modern Art Nouveau. Ansamblul cuprinde Palatul 
Ecaterina - marea reședință de vară imperială, palatul baroc al lui Rastrelli, care are unele dintre cele mai extravagante interioare 
din Europa, printre care celebrul cameră de chihlimbar. În parcul Ecaterina există palate mari și pavilioane intime, poduri și 
monumente de marmură, precum și structuri exotice care imită arhitectura gotică, turcă și chineză, care investesc colțuri mici ale 
parcurilor cu o atmosferă romantică. Revenire în Sankt Petersburg. Cină și cazare la același hotel în Sankt Petersburg. 

Ziua 8. 14.07.2019 -  Sankt Petersburg - Budapesta 
Mic dejun devreme- transfer la aeroport pentru zborul Wizzair  cu destinatia Budapesta de la ora 10:45- cu sosire la ora 12:25. 
Transfer cu autocarul în România. 
 

Data de plecare 
Tarif standard 

 in camera dubla (avans 30%) diferenta 
cu 30 de zile inainte de plecare 

Tarif Client Fidel 
in camera dubla (avans 30%) diferenta cu 

30 de zile inainte de plecare 
17.06.2018 1160 euro 1130 euro 

Supliment camera single 200 euro 
Client fidel : a achizitionat cel putin un produs de la agentia tur-operatoare (circuit sau sejur) 

 
LIMITA MAXIM DE INSCRIERE: 30 APRILIE 2019 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :  

✓ pasaport valabil minim 6 luni de la data intoarcerii din calatorie, cu minim 2 pagini libere;  
✓ copie pasaport  
✓ fotografie color tip pasaport (pe fundal alb, fara ochelari);  
✓ formular tipizat, completat electronic prin intermediul site-ului http://visa.kdmid.ru (se va completa de catre turist 
sau de catre agentul care efectueaza inscrierea);  
✓ copie asigurare medicala. Termen limita de transmitere a actelor catre agentie: 4 saptamani inainte de data plecarii. 
Durata de procesare a vizelor pentru grupuri este de aproximativ 2 saptamani de la data depunerii dosarului la sediul 
Centrului Rus de Vize. Consulatul isi rezerva dreptul de a solicita prezenta personala a aplicantilor in vederea acordarii 
vizelor turistice. IN CAZUL NEOBTINERII VIZEI se aplica penalizarile stipulate in „conditiile de retragere” aferente zilei 
in care se efectueaza retragerea. 

 
Tarifele au fost calculate la grup de minim 25 turisti  Suplimentul pentru grup 15-23 persoane, 30 euro, se va achita doar in 
caz de nevoie, la finalizarea grupului, in saptamana plecarii.  
Zborul poate suferi modificari de orar, turistii vor fi anuntati imediat de modificarile survenite. 

.. 
Tariful include:  
   **  bilet avion  Budapesta/ Moscova- Sankt Petersburg /Budapesta,  bagaj mare de mana inclus ( 10 kg, dimensiuni: 55 x 40 x 23 
cm), maxim 10 kg. 
   **  transport tren mare viteza teritoriul Rusia pre traseul: Moscova /Sankt Peersburg 
   **  transferurile necesare aeroport/ gara/ hoteluri 
   **  7 nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de 3* 
   ** 6 cine, 1 pranz traditional in Sankt Petersburg 
   **  asistenţă turistică, insotitor grup din Romania 
   **  excursiiile locale care includ ghid local, bilete de intrari specificate in program, audio ghid, transport autocar unde este  
specificat ( tur ghidat Sankt Petersburg,  muzeul Hermitage, excursie Peterhof, tour ghidat Moscova, tour ghidat Kremlin,tur 
ghidat metro Moscova, tur ghidat Arbat,  croaziera Moscova river, tour ghidat VDNKh- Moscova) 
   ** asigurare medicală de sănătate ; 
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Tariful nu include: 
  ** biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice interioare (muzee, aşezăminte de cult etc.), transportul local (metro)-
care nu sunt specificate in program. 
  ** excurssile optionale:  tur Puskin (70 euro/ persoana), croaziera pe Neva in Sankt Petersburg: (cca. 20 euro/ persoana)  
  ** taxa de viza (90  euro/ persoana)  
 ** transferul la aeroportul din Budapesta 
 ** asiguarea storno (cca 90 ron/ persoana) 
 

CONDITII DE RETRAGERE:  
 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20 zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
 70% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10 zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval 9 zile  sau mai putin mai mic înaintea 

plecarii.  
 
OBSERVATII:  
 Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
 Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
 Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: se 

anunta partajul la agentiile revanzatoare si la baza de date- clienti. 
 Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful 

de copil acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 12 ani.  
 Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
 Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele 

ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
 Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile 

vizitate (sa nu deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu 
distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la 
raspundere. 
  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de 

transport, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia 
respectiva pentru daunele cauzate. 
 Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile 

din Romania. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate 
din acest motiv). 
 Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, 

dar legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va 
face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti 
hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 

CONTACT 


