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Nopțile albe...sau pe urmele țarilor 
Sankt Petersburg - Moscova 

Perioada : 20 iulie – 27 iulie 2018 
 
Ziua 1 ( 20 iulie 2018): Debrecen-Moscova- Sankt Petersburg (370 km) 
Intalnire cu ghidul in aeroportul din Debrecen la ora 05:30. (pentu doritori agentia va organiza tranfer cu microbusul din 
Cluj Napoca- Baia Mare- Satu Mare- aeroport Debrecen si retur la intoarcere). Zbor Debrecen- Moscova pe orarul 
07:10- 10:20. Tranfer aeroport- statia tren de mare viteza- deplasare Moscova- Sankt Petersburg – 700 km. Calatoria 
dureaza 4 ore. Tranfer la hotel 3* in Sankt Petrsburg- Cazare si cina. 
Ziua 2 (21 iulie 2018): Sankt Petersburg 
Mic dejun. Ora 09:30- intalnirea cu ghidul local la receptia hotelului. Tur ghidat cu autocarul al orasului Sankt 
Petersburg la principalele obiective: Nevsky Prospect, Singer House, Piata Palatului, Palatul de iarna, cladirea 
Admiralty, calaretii de bronz, principalel catedrale: St. Isaac, catedrala Mantuitorului Insangerat, cetatea lui Petru si 
Pavel si alte locuri minunate din Sank Petersburg aflate in orasul istoric. Vizitele interioare in catedrale sunt optionale 
(apx. 10 euro/ persoana). Intre 12:30- 13:30 –pauza de masa. Turistii vor savura un pranz cu bucate traditionale ruseti. 
Dupa masa- vizita cca. 3 ore la Muzeul Ermitaj situat în centrul orașului Sankt Petersburg, pe malul Nevei, în Palatul 
de Iarnă din Sankt Petersburg, astăzi unul dintre cele mai mari muzee din lume. Ora 17:00- tranfer hotel. Cazare si 
cina la celasi hotel. 
Ziua 3 (22 iulie 2018): Sankt Petersburg – Peterhof - glorie si triumf 
Mic dejun. La ora 10:00 intalnire cu ghidul. Farmecul orasului Sankt Petersburg este incontestabil, insa in imprejurimile 
acestuia puteti descoperi atractii turistice de o frumusete rapitoare, adevarate pagini de istorie ce evoca puterea si 
bogatia Imperiului Rus. O astfel de atractie este domeniul de la Peterhof, localizat la 25 de kilometri de Sankt 
Petersburg. Imbarcare pe autocar si deplasare spre Peterhof Intre 11:00- 14:00: vizite si tur ghidat al Marelui Palat 
Peterhof construit de Petru cel Mare, resedinta favorita a tarilor si vizita in parcul palatului. Ora 14:00 – intoarcere in 
Sankt Petersburg. Ora 15:00- se ajunge la hotel, timp liber. Optional la ora 17:00 croaziera privata pe canalele Nevei 
(1,5 ore- 30 euro/ persoana- grup minim 20 persoane) . Cina si cazare la acelasi hotel. 
Ziua 4 (23 iulie 2018): Sankt Petersburg- Tarskoe Selo 
Mic dejun. Timp liber in Sankt Petesburg sau optional vizita cu autocarul in orasul Puskin la Tarskoe Selo (70 euro/ 
persoana- grup minim 20 persoane). Tsarskoye Selo- ansamblu de palate si 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 moderne 
(Art Nouveau). Ansamblul cuprinde Palatul Catherina- marea reședință de vară imperială, palatul baroc al lui Rastrelli, 
care are unele dintre cele mai extravagante interioare din Europa, printre care celebrul cameră Amber. În parcul 
Catherine 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 
in Sankt Petersburg. Cina si cazare la acelasi hotel 3* in Sankt Petersburg. 
Ziua 5 (24 iulie 2018): Sankt Petersburg- Moscova 
Dupa micul dejun transfer si imbarcare pe tren de mare viteza cu destinatia Moscova. Ajungem in Moscova in jurul orei 
13:00. Tranfer si cazare la hotel 3* in Moscova. Excursie la stația de metrou de la Moscova cu insotitorul de grup. Aflați 
despre domnia lui Stalin și modul în care viziunile lui s-au reflectat în arhitectura pe care a comandat-o. Vizitați cinci 
dintre cele mai fascinante stații din Moscova: Piata Revoluției, Novoslobodskaya, Komsomolskaya, Kurskaya și 
Mayakovskaya -intrarea în Metro-2 - o linie guvernamentală secretă despre care se spune că leagă Kremlinul de 
avanposturile KGB-ului. Vom observa arhitectura iconică a epocii sovietice alături de mozaicuri, sculpturi și vitralii 
generoase. Cazare si cina hotel 3* in Moscova. 
Ziua 6 (25 iulie 2018): Best of Moscova... 
Mic dejun. Intalnire cu ghidul local si incepem city- tour cu autocarul al capitalei rusesti, o călătorie de-a lungul 
veacurilor să vedem principalele atracții ale metropolei vaste: centrul capitalei, Piata Rosie, frumoasele gradini 
Alexander- care este o zonă verde minunată în mijlocul unui oraș de sticlă și beton, în timp ce aura specială care 
emană din Catedrala Sf. Vasile, Catedrala Sfantu Vasile va ramane in amintirea dumneavoastra. Și, bineînțeles, veți 
întâlni un alt simbol al Moscovei - legendarul Teatru Bolshoi, care reprezintă bogatul patrimoniu cultural al Rusiei și 
capitalei. Strabatem renumitele strazi Tverskaya si Nikolskaya. Stralucitor, luxos, atât vechi cât și modern, Moscova vă 
invită la o călătorie magnifică. Dupa masa timp liber pentru cumparaturi. Cina si cazare la acelasi hotel in Moskova. 
Ziua 7 (26 iulie 2018): Turul Kremlin.... 
Mic dejun. Kremlinul este inima adevărată a Moscovei și a întregii Rusii. Istoria și modernitatea, diferite culturi și tradiții, 
vieți spirituale și seculare s-au împletit aici. Fiecare piatră a ansamblului magnific de catedrale și camere păstrează o 
istorie a măreției din diferite epoci ale Rusiei. 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 
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puternice, iar Kremlinul monumental a fost inclus în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. vizita Catedrala și 
bisericile: Catedrala Adormirii, unde a avut loc încoronarea împăraților ruși, Catedrala Arhanghelului - bolta de 
înmormântare a Marelui Prinț, Catedrala Bunei Vestiri, Ivan cel Mare Turnul Bell și camerele Patriarhului. Veti aprecia 
cu siguranta grandoarea clopotelului Tsar si a tunului de țar, admirati comorile unice ale armurii, bucurati-va de 
frumusetea turnurilor celebre ale Kremlinului .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. În același timp, ghidul nostru 
profesionist prietenos știe cum să transforme orice excursie de rutină într-o călătorie fascinantă, astfel încât să puteți fi 
siguri că povestile incitante, faptele surprinzătoare, fotografiile frumoase și impresiile vii vor rămâne cu dumneavoastra. 
pentru o lungă perioadă de timp. Cina si cazare la acelasi hotel in Moskova. 
Ziua 8 (27 iulie 2018): Moscova- Debrecen 
Mic dejun. Transfer hotel- aeroport. Zbor Moscova- Debrecen, 10:55- 12:55. Transfer cu autocarul in Romania. 
 

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

Tarif Early Booking 
>15.01.2018 (avans 50%)diferenta cu 
30 de 
zile inainte de plecare 
 

20.07.2018 1150 euro 1100 euro 
Tarif Client Fidel 
 1100 euro 1050 euro 
Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 300 euro Supliment camera single: 250 euro 
 
Client fidel : a achizitionat cel putin un produs de la agentia tur-operatoare ( circuit sau sejur) 
 
LIMITA MAXIM DE INSCRIERE : 30 APRILIE 2018 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE : 

- pasaport -valabil 1 an de la data plecarii . 
- poza tip pasaport 3,5 cm / 4,5 cm 

 
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 Debrecen / Moscova/Debrecen, bagaj mare de mana inclus ( 10 kg, dimensiuni: 55 x 40 x 23 cm) 
** transport tren mare viteza teritoriul Rusia pre traseul: Moscova/ Sankt Peersburg/ Moscova 
** transferurile necesare aeroport/ gara/ hotel 
** 7 nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de 3* 
** 7 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 Sankt Petersburg, muzeul Hermitage, excursie Peterhof, tour Moscova, tour Kremlin, tour 
Metro Moscova) 
** asigurare medicală de sănătate si storno; 
 
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: ( 30 euro/ 
persoana) 
** taxa de viza ( 80 euro/ persoana) 
** transferul la aeroportul din Debrecen. 
 
ACTE NECESARE: 
pasaport -valabil 1 an de la data plecarii . 
documente necesare viza: pasaport 1 an valabil, poza tip pasaport 3,5 cm / 4,5 cm 
 
CONDITII DE RETRAGERE: 
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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 
dataplecării; 
100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval 9 zile sau mai putin mai mic 
înainteaplecarii. 
 
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. 
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