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Nopţi Albe în Golful Finic  
 

RUSIA – FINLANDA 
 

S a n k t  P e t e r s b u r g  – P e t e r h o f – T a r s k o e  S e l o – H e l s i n k i – T a l l i n n  
 

Vă invităm într-o excursie în timpul magicului fenomen al nopților albe pe parcursul căreia veţi descoperi Sankt Petersburgul, 
„Capitala Nordului” aşa cum este denumit oraşul fondat de Petru cel Mare pe Neva, unde vă veţi îmbogăţi cu diversitatea 
comorilor culturale ale Rusiei de ieri şi de astăzi, păşind pe urmele istoriei în centrul oraşului care în prezent face parte din 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Veţi străbate apoi drumul către civilizaţia nordică oferită de capitala Finlandei, Helsinki, plăcută 
prin armonia generală care se bucură de o extraordinară poziţie în Golful Finic şi veţi avea oportunitatea de a vă plimba prin una 
dintre cele mai frumoase cetăți medievale ale pitorescului oraşel Tallinn, capitala Estoniei, în care aura secolelor XIV şi XV a 
rămas intactă, un labirint de ziduri medievale cu străduţe pietruite şi case ale negustorilor în culori pastelate. O invitație care nu ar 
trebui ratată de nici un devorator de turism!  
 

Perioada: 25.06 – 01.07.2020 
 
Ziua 1 / 25.06.2020:  Bucureşti – Istanbul – Sankt Petersburg 
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:00 (în faţa ghişeului de îmbarcare al companiei Turkish 
Airlines). Plecare spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 1042 (05:50 / 06:25), de unde se va pleca spre Sankt 
Petersburg cu zborul TK 401 (11:00 / 14:20). Sosire la Sankt Petersburg, oraşul fondat de Petru cel Mare în anul 1703 ca o 
“fereastră către Europa”, fiind la acea dată a doua capitală a Imperiului Rus, până în anul 1918. Însoţiţi de ghidul local vom porni 
într-un tur panoramic al oraşului Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime al Rusiei, care va include Bulevardul Al. Nevsky cu 
celebrele sale poduri, Piaţa Palatului de Iarnă – locul de desfăşurare a unor importante momente din istoria Rusiei, Amiralitatea, 
Fluviul Neva cu podurile care se ridică noaptea, Catedrala Sf. Isaac (intrare opţională), Crucişătorul Aurora, Piaţa Senatului, 
Fortăreaţa Petru şi Pavel – emblema oraşului, locul unde se odihnesc mulţi dintre foştii țari ai Rusiei, Monumentul lui Petru cel 
Mare şi Catedrala Fecioarei din Kazan (intrare opţională). Cazare la Hotel Azimut 4* (sau similar 4*). 
Ziua 2 / 26.06.2020:  Sankt Petersburg – Peterhof – Sankt Petersburg 
Mic dejun. Însoţiţi de ghidul local vom putea face o excursie opţională de aprox. 4 ore la Peterhof (Petrodvoreţ) unde se va vizita 
Palatul construit de Petru cel Mare pe ţărmul Golfului Finic, reşedinţa oficială imperială de vară până în anul 1917, cunoscut şi sub 
numele de “Capitala Fântânilor”, după modelul de la Versailles. Marele Palat, Parcul Iubirii, fântânile şi cascadele constituie un 
magnific ansamblu închinat victoriilor militare ale lui Petru cel Mare şi glorioaselor forţe navale ruseşti. Deplasarea la Peterhof se 
va face cu vaporaşul, iar întoarcerea cu autocarul. După-amiază vom vizita Muzeul Ermitaj, unul dintre cele mai mari şi mai 
bogate muzee din lume, cu peste 3 milioane de piese provenite din toate colţurile lumii. Cazare la Hotel Azimut 4* (sau similar 
4*). 
Ziua 3 / 27.06.2020:  Sankt Petersburg – Pavlovsk – Tarskoe Selo – Sankt Petersburg 
Mic dejun. Timp liber pentru explorarea individuală a oraşului sau excursie opţională de o zi care va include Pavlovsk şi Tarskoe 
Selo. Veţi vizita Palatul Pavlovsk, construit de Împărăteasa Ecaterina a II-a pentru fiul ei, viitorul Împărat Pavel I, unde veţi admira 
şi una dintre cele mai impresionante grădini în stil englezesc din Europa. Veţi continua cu vizitarea Satului Puşkin, Tarskoe Selo, 
reşedinţa de vară preferată a marilor femei de pe tronul Rusiei. Ecaterina I a primit în dar acest ţinut de la soţul său Petru cel Mare, 
iar fiica sa, Elisabeta, a construit aici un minunat palat în stil baroc, vopsit în albastru şi alb. Împărăteasa Ecaterina a II-a a petrecut 
mult timp în aceste locuri, unde numeroşi artişti şi arhitecţi europeni renumiţi au creat interioarele şi pavilioanele. Sute de poeţi 
ruşi, de la Puşkin la Ahmatova, s-au inspirat din frumuseţea acestui domeniu regal, un simbol al Rusiei seculare, al puterii 
imperiale, al culturii şi felului de viaţă rus din secolele de aur. Palatul este o bijuterie: dincolo de porţile aurite, veţi trece de 
peluzele tunse, veţi urca şi intra în saloane cu tavane sculptate, pereți pinacotecă și cu mobilier masiv care adăpostește vechile 
costume ale nobilimii și alte obiecte decorative de valoare. Rusia imperială, cultă şi pretenţioasă, o veţi “regăsi” în Marea Sală a 
Balului, o încăpere cu pereţii şi tavanul aurite, în care lumina este multiplicată de oglinzi. Cea mai uimitoare dintre atracţiile de aici 
este însă "camera de chihlimbar", făurită din 10.000 kg de plăci de chihlimbar, poleite cu foiţă de aur, creată de către artizanii 
germani şi ruşi la începutul sec. al XVIII-lea, oferită de către regele Prusiei, Friedrich Wilhelm I, aliatului său rus, țarul Petru cel 
Mare, în anul 1716. Mutat de germani în Konigsberg în anul 1941, tezaurul a dispărut în anul 1944 după bombardamentul aliaţilor, 
dând naştere la numeroase ipoteze şi teorii privind locul în care ar fi ascuns. Reconstituirea a costat statul rus o avere, dar totul a 
trebuit să fie gata la timp, în anul 2003, atunci când Vladimir Putin a invitat liderii întregii lumi la sărbătorirea a 300 de ani de la 
fondarea oraşului în care s-a născut, Sankt Petersburg. Cazare la Hotel Azimut 4* (sau similar 4*). 
Ziua 4 / 28.06.2020:  Sankt Petersburg – Helsinki   
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Mic dejun. Transfer la gară pentru plecarea cu trenul de mare viteză la Helsinki, capitala Finlandei, oraş fondat în anul 1550 de 
Gustavus Vasa, regele Suediei, ţara cu care Finlanda a convieţuit multe secole, trecând apoi sub dominaţie rusească, până să-şi 
dobândească independenţa în anul 1917. Vom face un tur panoramic al oraşului Helsinki, care va include centrul istoric, Piaţa 
Senatului cu Catedrala Luterană, simbol al orașului, Universitatea, Casa Sederholm, pitoreasca piaţă de mărfuri, Primăria, 
Parlamentul, Parcul Esplanada, Biserica Ortodoxă Uspenski, Muzeul de Artă Contemporană, clădirea sălii de concerte 
Finlandia Hall, Opera, stadionul olimpic renumit pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din anul 1952, monumentul lui 
Sibelius şi Biserica Temppeliaukio, construită în stâncă. Timp liber pentru dejun şi plimbări individuale. Cazare la Hotel Scandic 
Grand Marina 4* (sau similar 4*). 
Ziua 5 / 29.06.2020:  Helsinki – Tallin – Helsinki  
Mic dejun. Excursie opțională de o zi la Tallinn, capitala Estoniei, situată la 80 km distanță de Helsinki. Dimineața, plecare cu 
ferry-boat-ul spre Tallinn, denumit “perla medievală a ţărilor baltice”. Oraşul plin de viaţă, cu străduţe înguste, înţesate cu 
magazine, terase, baruri şi restaurante, se remarcă prin clădirile minunate ale foştilor negustori, care exemplifică cel mai bine stilul 
arhitectural gotic şi care păstrează încă aerul vechi, medieval, unele datând din sec. al XIII-lea. Oraşul în ansamblu având o unitate 
arhitecturală rar întâlnită, a fost inclus din anul 1997 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Însoţiţi de ghidul local veți face un 
tur panoramic şi pietonal în partea veche a oraşului, care va include Raekoja Plats, piaţa centrală, care găzduieşte Clădirea 
Primăriei din sec. al XIV-lea şi care oferă numeroase alte atracţii turistice ce pot fi admirate şi fotografiate, peste tot putând fi 
observaţi actori şi muzicanţi. Tot în oraşul vechi se află şi cea mai veche biserică estoniană, care datează din anul 1219. De altfel, 
oraşul este plin de biserici ortodoxe şi luterane, o parte dintre ele fiind transformate în muzeu. Veți putea admira Castelul 
Toompea, care datează din anul 1773 (intrarea nu este inclusă), Turnul Pikk Hermann, simbolul puterii politice estoniene şi 
Biserica Sf. Nicolas, care adăposteşte şi un muzeu de artă medievală. Veți avea apoi timp liber pentru vizite individuale și 
cumpărături. Spre seară vă veți întoarce la Helsinki pentru cazare la Hotel Scandic Grand Marina 4* (sau similar 4*). 
Ziua 6 / 30.06.2020:  Helsinki – Istanbul – Bucureşti  
Mic dejun. Timp liber pentru ultimele cumpărături sau alte activităţi individuale (camerele se vor elibera la ora 12:00). Transfer la 
aeroport pentru plecarea spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 1764 (19:00 / 22:25), de unde se va pleca spre 
Bucureşti cu zborul TK 1041 (01:05 / 02:25).   
Ziua 7 / 01.07.2020:  Bucureşti  
Sosire la București la ora 02:25. 
  

TARIF:  740 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 280 EURO  
       (tarif valabil pentru un grup minim de 25 turişti; pt. 20 - 24 turişti, tariful se va majora cu 40 euro/pers.) 
 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport continental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Istanbul – Sankt Petersburg şi Helsinki – Istanbul – Bucureşti, cu compania 
Turkish Airlines 
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti 
- transport cu trenul de mare viteză pe ruta: Sankt Petersburg – Helsinki 
- 3 nopţi cazare cu mic dejun în Sankt Petersburg în hotel de 4*  
- 2 nopţi cazare cu mic dejun în Helsinki în hotel de 4* 
- transferurile, tururile, excursiile menţionate în program 
- taxele de intrare la următoarele obiective: Fortăreaţa Petru şi Pavel şi Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg 
- tur de oraş cu ghid local în Sankt Petersburg  
- tur de oraş cu ghid local în Helsinki  
- conducător de grup român 
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 
programului, care acoperă o sumă maximă de 50.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este 
menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și 
Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 
aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 
acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 79 ani 
împliniți 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile internaţionale şi locale: aprox. 240 euro/pers., care se 
plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de 
avion)   
- taxa de viză consulară Rusia și taxa de procesare: 75 euro/pers., care se plăteşte la agenţie 
- taxele de oraş (unde se percep) se achită la recepţia hotelurilor 
- taxele de intrare la obiectivele din program, cu exceptia Fortăreţei Petru şi Pavel şi Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg 
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- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- bacşişuri: 30 euro/pers. pentru ghizi, şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 
bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 
- excursiile opţionale ale căror tarife sunt valabile pentru un număr minim de 25 participanţi; tarifele acestora sunt informative. În 
funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local: 

 Satul Puşkin (Tarskoe Selo) şi Pavlovsk: aprox. 80 euro/pers. 
 Peterhof: aprox. 85 euro/pers. 
 Tallin: aprox: 45 euro/pers. 

 
ACTE NECESARE: 
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei; paşaportul trebuie să conţină minim 2 pagini libere 
- 1 fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal deschis, cu imaginea clară a chipului (din faţă), fără ochelari cu lentile fumurii şi cu capul 
descoperit 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în cazul 
neîntrunirii grupului minim de turişti 
 
OBSERVAŢII: 
- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 
obiectivele turistice 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 
permite să părăsească teritoriul propriu 
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 
urmare a întârzierii acestora 
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 
urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 
are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu  regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 
standardele locale 
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 
rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 
în program 
- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 
compania aeriană 
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 
pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 
promoţia fără un anunţ prealabil 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 
securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 
depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 
suplimentare aferente 
- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 
- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 
conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 
acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 
pentru agenţia tur-operatoare; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate de la 
recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un mijloc de 
transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor 
opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
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- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 
despăgubiri 
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 
evenimente politice neprevăzute, greve etc. 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 
certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 
de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 
- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 
deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
 
 

 
 

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 


