
Štefanská zábava v Moskve 2018

Láka Vás myšlienka zažiť Štefánsku zábavu a vianočné trhy v Moskve?

Využite voľné dni a poďte si  vychutnať nádhernú atmosféru osláv najkrajších
sviatkov v roku priamo na Červenom námestí.

Čaká Vás nabitý program a nádherne vyzdobená Moskva, veď Moskovčania 
si na to potrpia.

Termín:

26.12. - 30.12.2018

Cenová kalkulácia zájazdu -komplexný balík

•5 dní/4 noci ubytovanie v 4* hoteli v Moskve

•4x raňajky v cene

•medzinárodná letenka - Bratislava - Moskva - Bratislava

•transfery v rámci programu

•transfery z letiska/na letisko v Moskve

•služby turistického sprievodcu hovoriaceho slovensky počas celého pobytu

•bulletin našej CK o Moskve – potrebné informácie a kontakty v slovenčine

•mapa metra + mapa

•letiskové poplatky
•vízum vybavuje CK potrebuje k tomu pas a vašu fotku

•cestovné poistenie vrátane storna zájazdu



•poistenie CK voči úpadku

•jedinečný program v Moskve

Konečná cena zájazdu: 825,00 eur/osoba/ v dvojlôžkovej izbe

*príplatok za jednolôžkovú izbu: 130,00 eur

1. deň

Odlet z Bratislavy (na letisku treba byť min.2 hod. pred odletom), večer prílet do
Moskvy.  Letí  sa spoločnosťou  POBEDA  (dcérska  spoločnosť  AEROFLOTu  s
novým  lietadlovým  parkom).  Po  prílete  Vás čaká  autobus  a  začína  sa  vaše
spoznávanie  Moskvy.  Cestou  z  letiska  sa  oboznámite  s  históriou,  ale  aj
súčasnosťou Moskvy. Ubytujete sa v hoteli.

2. deň

Ráno o 10:00 hod. sa stretnete  na recepcii s delegátom a vydáte sa do srdca 
Moskvy. Cez Alexandrovskyj sad do Kremľa, kde si prezriete slávne kremeľské 
chrámy –zvonicu Ivana Veľkého, chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
(Uspenský chrám)  chrám Zvestovania (Blagoveščenský chrám),chrám 
Archanjela Michala (Archangelský chrám) s freskami a ikonami, hrobky ruských 
cárov a neobídete ani delo Cár-puška a slávny Cár-zvon. Cez hlavnú bránu 
Spasskej veže moskovského Kremľa prejdete priamo na legendárne Červené 
námestie, kde Vás čakajú nefalšované vianočné trhy. 



3. deň

Ráno o 10:00 hod. sa stretnete na recepcii s vašim delegátom a vydáme sa do 
historického centra. Pozriete si nádherne vyzdobený GUM s veľkým vianočným 
stromčekom priamo v centre obchoďáku – veď GUM je najslávnejší a určite aj 
najkrajší obchodný dom Ruska (podľa nás aj Európy, ak nie sveta), ďalej 
Mauzóleum s Leninom, ale aj rozprávkový Chrám Vasilija Blaženého. Dáte si 
malé typické ruské občerstvenie v pravej ruskej jedálni s názvom Stolovaja No. 56.
Samozrejme dáte si niečo malé na zahriatie na vianočných trhoch a vychutnáte si 
pri tom pohľad na Kremeľ. Posilnený sa vydáte do podzemia - čaká Vás Metro- 
prehliadka podzemných palácov Moskvy.

Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert. Kto má záujem
- večerné korčuľovanie na Červenom námestí alebo v parku VDNCH.



4. deň

Ochutnáte Moskvu trochu inak,  čaká Vás Treťjakovská galéria  najväčšie zbierka
ruského výtvarného umenia na svete. Prehliadka nie je len o obdivovaní obrazov, či
sôch ruských majstrov, ale aj taký malý prierez ruskou históriou. A samozrejme je
tam aj socha Ivana IV. (Hrozného), obľúbený foto-objekt našich cestovateľov. Po
prehliadke sa posilníte a ide sa ďalej, čaká Vás plavba na lodi po rieke Moskva.
Luxusná loď je  pripravená v  každom počasí  a  vy si  urobíte  tie  najkrajšie  fotky
Kremľa, ktoré vám budú všetci  závidieť.  Po plavbe sa pôjde ešte na legendami
opradený Starý Arbat (pešia zóna),  kde si  pochutnáte na pravej  ruskej  kuchyni.
Určite Vám budú chutiť šaláty, seljodka, boršč, šašlyk a ochutnáte aj vodku.

Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert.

5. deň

Výlet  sa  končí,  rozlúčite sa s Moskvou. Doobeda je ešte možnosť nakúpiť pre
najbližších darčeky, od ubytujete sa a čaká Vás transfer na letisko.


