
Rússia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
AEROFLOT: BARCELONA – MOSCOU i 
SANT PETERSBURG – BARCELONA. 
Bitllet tren ràpid Sapsan, classe turista 
de MOSCOU – SANT PETERSBURG. 
Trasllat aeroport – hotel – estació de 
tren – hotel - aeroport. 
Estada de tres nits a l’HOTEL 
MARRIOTT TVERSKAYA o similar. 
Estada de quatre nits a l’HOTEL 
MARRIOTT COURTYARD PUSHKIN o 
similar. 
Àpats: 7 esmorzars, 6 dinars i 7 
sopars. 
Visites i entrades segons itinerari. 

Guia local de parla espanyola. 

Guia acompanyant des de Barcelona. 

Documentació de viatge. 

Assegurança assistència i cancel·lació 
de viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

Taxes d’aeroport (115 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

Tramitació visat d’entrada a Rússia 
(80 € per persona, es necessita 
passaport original, fotografia recent 
i formulari degudament omplert). 

Begudes durant els àpats inclosos. 

Propines guies i xofers. 

Maleters aeroport, estació de tren i 
hotels. 
Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Del 2 al 9 d’agost de 2018. 

2 ag. BARCELONA – MOSCOU 
Vol amb destí Moscou. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL MARRIOTT 
TVERSKAYA o similar. Sopar i allotjament. 
 

3 ag. MOSCOU 
Esmorzar. Al matí, visita interior de la 
Catedral de Crist Salvador. Continuació 
amb la visita del Kremlin amb una de les 
seves catedrals que ha estat declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Actualment allotja tots els òrgans 
principals del govern polític i religiós. 
Dinar. A la tarda, visita de la Galeria 
Tretiakov. Sopar i allotjament. 
 

4 ag. MOSCOU 
Esmorzar . Al mati, recorregut a peu pel 
centre històric, inclouen la Plaça Roja, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Visita exterior de la Catedral de 
San Basi-li. Continuació amb la panoràmica 
de la ciutat: les grans avingudes com la 
Tverskaya, el Teatre Bolshoi, la Catedral 
de San Salvador, l’imponent edifici de la 
Lubianka i les petites esglésies del vell 
barri “Kitai Gorod”. Realitzaran també una 
parada exterior del convent de Novodiéichi, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Dinar. A la tarda, visita del 
Metro de Moscou. Trasllat a l’hotel. Sopar. 
Allotjament. 
 

5 ag. MOSCOU – SANT PETERSBURG 
Esmorzar. Trasllat a l’estació de tren. 
Sortida amb el tren d’Alta Velocitat 
“Sapsan” direcció Sant Petersburg. Dinar 
picnic a bord. Arribada, assistència i 
trasllat a l’HOTEL MARRIOTT COURTYARD 

#PARTNER 

PUSHKIN o similar. Sopar i allotjament. 
 

6 ag. SANT PETERSBURG 
Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de 
la ciutat declarada Patrimoni Mundial de la 
Humanitat per la UNESCO: l’avinguda 
Nevsky, el Palau Anichkov, el Palau 
Belozersky, la Catedral de Nostra Senyora 
de Kazan, el Eliseev, l’antic Palau d’Hivern 
actualment el Museu de l’Hermitage i la 
catedral de San Nicolau dels Marins. 
Dinar. A la tarda, visita de la catedral de 
Sant Isaac. Sopar i allotjament. 
 

7 ag. SANT PETERSBURG 
Esmorzar. Al matí, visita de la Fortalesa 
de Pere i Pau. Dinar. A la tarda, 
continuació amb la visita al Museu de 
l’Hermitage. Assistència a una 
representació dels ballet del  Llac dels 
Cignes en un dels teatres de la ciutat. 
Sopar i allotjament. 
 

8 ag. SANT PETERSBURG 
Esmorzar. Al matí, excursió a Pushkin, on 
visitaran el Palau de Catalina.  A 
continuació, visita del la Catedral de 
Nostra Senyor de Fuódorovskaya. Dinar. 
Tarda lliure acompanyats del guia local a 
la seva disposició. Sopar de cloenda al 
Restaurant Metropol. Allotjament. 
 

9 ag. SANT PETERSBURG – 
BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport.  Vol 
regular amb destí Barcelona. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 2.345 € 
Supl. individual    535 € 

NOTA: Preu calculat per a un mínim de 
20 persones. Qualsevol alteració en la 
data de sortida, tarifa aèria, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD—00228 


