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MOSCOVA, Ringul de Aur -Novgorod si ST. PETERSBURG  
8 zile avion 

Reducere* pana la 15% - de la 727 Euro 
Moscova -Vladimir -Suzdal -Novgorod -Sankt Petersburg -Peterhof -Pavlosk -Tarskoe Selo  

 

Ziua 1. BUCURESTI -MOSCOVA  
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 11.00 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Moscova. Dupa 
aterizare, transfer din aeroport la Hotelul de la Moscova pentru cazare. Seara, program liber in capitala Rusiei. 
 

Ziua 2. MOSCOVA 
Mic dejun. Dupa intalnirea cu ghidul si grupul sosit cu autocarul din Romania, insotiti de ghidul local admiram principalele obiective ale 
capitalei ruse -Catedrala Hristos Mantuitorul, Parlamentul si Teatrul Bolshoi. Apoi oprim in vestita Piata Rosie, obiectiv UNESCO, pt. a 
vizita Catedrala Sf. Vasile, unul din cele mai fotografiate si colorate simboluri al orasului. Optional (45 euro cu intrari incluse) vizitam 
Kremlinul, iar seara descoperim elegantele statii ale metroului, o retea impresionanta cu 138 de statii si lungime de 256 km. Cazare la 
hotel 4* in Moscova. 
 

Ziua 3. MOSCOVA -VLADIMIR -SUZDAL ( cca. 435 km) 
Mic dejun. Dimineata vizitam celebrele Galerii de arta Tretyakov, cu peste 100.000 de exponate. Timp liber in Moscova sau optional 
excursie cu ghid catre Inelul de Aur (45 euro cu intrari incluse), format din orase stravechi, adevarate “muzee in aer liber”. Incepem 
traseul cu o fosta capitala a Rusiei medieval- Vladimir, locul in care se regasesc mai multe capodopere ale arhitecturii rusesti vechi, din 
patrimoniul UNESCO -Portile de Aur, Catedrala Adormirii Maicii Domnului, cu cea mai venerata icoana a Rusiei “Maica Domnului din 
Vladimir” si Catedrala Sf Dimitrie. Al doilea popas este reprezentat de Suzdal, cetate datand din anul 1024, care in prezent pe o suprafata 
de numai 9 km2 adaposteste 300 de biserici medievale, unele dintre ele aflate pe lista UNESCO. Seara revenim la Moscova, pentru cazare 
la acelasi hotel de 4*. 
 

Ziua 4. MOSCOVA -NOVGOROD (cca. 575 km) 
Mic dejun. Aflat pe traseul dintre Moscova si Sankt Petersburg, Novgorodul, prima capitala a Rusiei, infiintat in anul 859, nu este 
concurat la capitolul monumente de nici un alt oras rusesc sau ucrainean. Incepem turul nostru cu o vizita la Catedrala Sf. Sofia construita 
in anul 1045,ne inchinam la icoana Maicii Domnului, considerata facatoare de minuni, facem o plimbare prin Kremlin -zona centrala a 
orasului si imortalizam Monumentul Mileniului, construit in anul 1842 pentru a aniversa primul mileniu de istorie a Rusiei. Seara cazare 
la Novgorod, in hotel de 4*. 
 

Ziua 5. NOVGOROD -SANKT PETERSBURG (cca. 175 Km) 
Mic dejun. Incepem vizita orasului Sankt Petersburg cu un tur panoramic, admiram vestitul bulevard Nevsky Prospect, Piata Palatului de 
Iarna, Amiralitatea, Neva cu podurile sale monumentale, Fortareata Petru si Pavel, Piata Senatului, Catedrala Fecioarei din Kazan. Seara, 
optional croaziera pe raul Neva (25 euro), o plimbare pe canale pentru a imortaliza momentul unic al deschiderii podurilor, orasul fiind 
conectat de 350 de poduri, 13 dintre ele mobile. Cazare la hotel de 4* in Sankt Petersburg. 
 

Ziua 6. SANKT PETERSBURG -PETERHOF (cca. 100 km) 
Mic dejun. Timp liber in Sankt Petersburg sau excursie optionala de cca. 4 ore, catre Peterhof (35 euro cu intrarea in gradini inclusa), 
resedinta imperiala de vara, construita de Petru cel Mare pe malul Golfului Finic, dupa modelul oferit de Palatul Versailles. Constructia 
inceputa in anul 1714, a fost inaugurata oficial in anul 1725, dar lucrarile au continuat si in anii urmatori pentru finalizarea intregului 
complex, care se intinde pe o suprafata de peste sase sute de hectare. A doua parte a zilei odedicam vizitei optionale a Muzeul Ermitaj (30 
euro cu intrari incluse). Intemeiat de imparateasa Ecaterina a II a in anul 1764, cunoscutul muzeu de arta reprezinta una din principalele 
atractii ale orasului, anual ii trec pragul peste 3 milioane de vizitatori. Seara cazare la acelasi hotel de 4* din Sankt Petersburg. 
 

Ziua 7. SANKT PETERSBURG -TARSKOE SELO (cca. 50 km) 
Mic dejun. Timp liber in Sankt Petersburg sau excursie optionala in orasul Puskin (45 euro cu intrari incluse), denumit in perioada 
sovietica dupa celebrul poet Al. Puskin, initial numele localitatii fiind Tarskoe Selo (Satul Tarilor). Vizitam Palatul ridicat de arhitectul 
Bartolomeo Rastrelii pentru imparateasa Ecaterina a II-a, pe care aceasta l-a daruit fiului sau Pavel I. Imbogatit si extins timp de doua 
secole prin contributia unor arhitecti renumiti, ansamblul unic de palate, pavilioane, statui de marmura, parcuri si lacuri a fost restaurat si 
deschis publicului in 2003, incluzand si o replica a renumitului Salon de Chihlimbar disparut in timpul celui de-al doilea razboi mondial. 
Seara, cazare la Sankt Petersburg. 
 

Ziua 8. SANKT PETERSBURG -MOSCOVA -BUCURESTI  
Mic dejun. Dimineata imbarcare in microbuzul de transfer catre aeroport, pt. zborul Sankt Petersburg- Moscova si apoi Moscova -
Bucuresti. 
 

 

2020 - DATE  
de PLECARE 

Reducere  
- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 
Cam. DBL 

Suplim. 
SGL 

COPIL 
6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 
in camera 

26.05, 18.08 727 € 770 € 812 € 855 € 225 € 815 € 825 € 
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Grup minim 35 pers., turistii sositi cu avionul, impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul.  
Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane (turistii sositi cu avionul, 
impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul). 
 
REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:    
1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50% din pretul excursiei pana la data de 
30.11.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. Dupa data de 01.12.2019 reducerile timpurii 
continua cu: 
2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pt. achitarea unui avans de 100 de euro/ pers. la inscriere si diferenta pana la 
50 % din pretul excursiei pana la 15.02.2020. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. 
3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour 
operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 
4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 
5. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
 
Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 
completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 
In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 30 euro/persoana; 
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 
Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul Locul de intalnire Ora 
Tarif/pers. 

€/sens 

 
Orasul Locul de intalnire  

Tarif/pers. 
€/sens 

BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului  10 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea  8 €/sens 
FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens  GALATI McDonald’s  10 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti  12 €/sens  CRAIOVA Petrom langa Autogara Bacriz  12 €/sens 

CONSTANTA GARA CFR  12 €/sens      
 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie. 
Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de 
imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele de telefon 
ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa privind situatia 
concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care 
intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu 
minim 15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de 
transport utilizate. .  
 

Pentru turistii din Suceava, Piatra Neamt, Iasi, Bacau, care solicita doar in momentul inscrierii (nu se accepta inscrieri 
ulterioare), oferim 50% REDUCERE pentru doua cazari (la dus si la retur), in Otopeni la o pensiune de 3 stele in 
apropierea aeroportului (transferul la terminal sau dupa caz la retur de la terminal) se efectueaza de catre hotel. 
 

- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau 
restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori alte 
incidente cu Politia locala, etc. 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti- Moscova si Sankt Petersburg -
Moscova -Bucuresti, BAGAJ de CALA inclus  
-Transp. cu autocar climatizat, clasif. pt. curse 
internat. 
- 7 cazari cu mic dejun in hoteluri de 4* si 3* 
- Ghid insotitor din dimineata zilei a 2-a, pana in ultima  
zi la plecarea spre aeroport, in rest asistenta turistica. 
- Deplasari pentru vizite la: Moscova, Novgorod, 
Sankt Petersburg  

- Asigurare medicala + storno, excursii optionale, Intrarile* la obiective 

(pt. optionalele Ringul de Aur, gradinile Peterhoh si Tarskoe Selo, pretul 
include bilete de intrare), ghizii locali, bacsisuri pt. ghizii locali 25 euro / 
pers. 
-  Loc preferential (primele 3 banchete) 
- Taxa de oras pt. fiecare cazare unde e solicitata (se achita cash de turisti)    
- Taxe procesare dosare viza: Rusia 70 euro /pers. 

**Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-Aerop. 195 € 
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- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca 
turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in 
dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al 
ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste 
minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  
- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 
credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele din 
Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de 
amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii la 
hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 
- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru 
primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 
- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul pentru achitarea  
diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 
- Programul este cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, al carui ghid va insotii turistii sositi cu avionul impreuna 
cu cei sositi cu autocarul 
- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/ spre orasele prin care se tranziteaza Romania. 
Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 
- Pentru calatorie este necesar pasaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    
 

 
 

 
 

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

CONTACT 


