POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO MOSKVY - HEKTICKÉ A NIKDY NESPIACE MESTO

PROGRAM 5 dní/6 dní pobytu v Moskve

Termíny zájazdov:
13.2. - 17.2. 2018 cena za osobu 570,00€
30.3. - 4.4. 2018 cena za osobu 750,00€ veľká noc
18.4. - 22. 4. 2018 cena za osobu 630,00€
30.4. - 4. 5. 2018 cena za osobu 630,00€ sviatok 1. máj
6.5. - 11.5. 2018 cena za osobu 690,00€ sviatok 9. máj
Vo sviatky vojenská prehliadka ku dňu víťazstva

Zlatá jeseň
19.9. - 23.9. cena v akcii za 590,00€ / osoba
26.9. - 30.9. cena v akcii za 590,00€ / osoba

Vianočné trhy
4.12. – 8.12. cena v akcii 550,00€ / osoba
11.12. – 15.12. cena v akcii 550,00€ / osoba
18.12. – 22.12. cena v akcii 550,00€ / osoba

1. deň
Prílet do Moskvy, transfer a ubytovanie v hoteli, nočná Moskva – prehliadka mesta.

Videá o Moskve si môžete pozrieť na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=pnN2BNrSrXY
https://www.youtube.com/watch?v=cnwoWSeEdtw

2. deň
Hneď ráno sa vydáte cez Alexandrovskyj sad do Kremľa, kde si prezrieme 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
neobídeme ani delo Cár-puška a slávny Cár-zvon. Navštívime múzeá Kremľa –
Zbrojnicu a Patriarchov palác.
Cez hlavnú bránu Spasskej veže moskovského Kremľa prejdeme priamo na
legendárne Červené námestie, kde Vás čaká GUM – najslávnejší a určite aj najkrajší
obchodný dom Ruska (podľa mňa aj Európy, ak nie sveta), Mauzóleum s Leninom,
ale aj rozprávkový Chrám Vasilija Blaženého.
Dáte si malé typické ruské občerstvenie v pravej ruskej jedálni s názvom Stolovaja
No. 1.

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

3. deň
Ochutnáte Moskvu a to hneď priam po cársky: čaká Vás Treťjakovská
galéria alebo Štátne múzeum výtvarných umení A. S. Puškina – podľa Vášho
výberu; Chrám Krista Spasiteľa, legendami opradený Nový a Starý Arbat, kde si
pochutnáme na pravej ruskej kuchyni. Určite Vám budú chutiť šaláty, seljodka, boršč,
šašlyk a ochutnáme aj vodku.
Podvečer, posilnení, vyrazíte za zábavou do Parku kultúry a oddychu (Park kuľtury i
otdycha imeni Gorkogo).
Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.
4. deň
Plavba na výletnej lodi po rieke Moskva (nie je v cene zájazdu - je potrebné
doobjednať, ale vrele odporúčame) - za 2 hodiny uvidíte Moskvu ako na
dlani. Ostatní výletníci - voľný program, radi Vám však odporučíme, čo si ešte
pozrieť.
Obed, ako inak, ruská kuchyňa – tentokrát bliny, kaviár, alebo podľa výberu.
Pozriete si časti starej historickej Moskvy a určite neobídeme ani slávny
„Detskij mir“ – obchodný dom pre deti (nielen) – samozrejme, väčší asi v Európe
nenájdete.
Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna.

5. deň

Pri 5 dňovom pobyte v Moskve - Váš výlet končí, rozlúčite sa s Moskvou a letíte
domov.
Pri 6 dňovom pobyte nás opäť čaká nabitý program, potúlate sa starými uličkami
Moskvy, alebo si proste urobíte krásny výlet do jedného zo zábavných parkov
Moskvy.
6. deň
Váš výlet končí, rozlúčite sa s Moskvou a letíte domov.
Základná cena zájazdu


4x alebo 5x ubytovanie v 3* hoteli v Moskve v širšom centre, vždy vo
vynikajúcej dostupnosti k stanici metra - 2, alebo 3, lôžková izba, resp. podľa
požiadaviek



4x alebo 5x raňajky v cene



medzinárodná letenka na trase Bratislava - Moskva - Bratislava - lietame
leteckou spoločnosťou POBEDA (dcérska spoločnosť AEROFLOTU)



transfery v rámci programu



transfery z letiska/na letisko Vnukovo v Moskve



služby turistického sprievodcu hovoriaceho po slovensky/česky/rusky



bulletin CK o Moskve – potrebné informácie a kontakty



v slovenčine



mapa metra + mapa Moskvy



príplatok za jednolôžkovú izbu: 130,00 eur



možnosť ubytovania v 4* alebo 5* hoteli podľa požiadaviek – doplatok: 300,00
eur



poistenie CK voči insolventnosti - doložíme pri podpísaní zmluvy



jedinečný program

( základná cena je závislá od termínu zájazdu – viď tabuľku zájazdov)
Cena nezahŕňa


12,00 eur – cestovné poistenie (poistenie účastníkov zájazdu)



80,00 eur – vízum do Ruska – kompletný servis zabezpečíme my - sme
zmluvným partnerom vízového centra pri veľvyslanectve RF v Bratislave



75,00 eur – 3x vstup do múzea podľa dohody – každý ďalší vstup, platba
naviac



85,00 eur – letiskové a palivové poplatky



fakultatívne výlety a program, napr.: cirkus, divadlo, koncert, ruská sauna –
podľa priania, orientačná cena: od 45,00 eur – podrobnejšie pri plánovaní
cesty, plavba výletnou loďou 25,00 eur

Platobné podmienky:
Pri termíne zájazdu kratšej ako 1 mesiac sa platí 100% ceny zájazdu

Pri termíne dlhšej ako 1 mesiac sa platí 50% záloha z ceny zájazdu a plná suma sa
musí doplatiť 1 mesiac pred termínom odchodu
Viac info o platbe a zájazde na 0911 623 322
S pozdravom
Bc.Dana Leitner
CA LeitnerTour

