
 
 

Rússia 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllet d'avió: BARCELONA - 
MOSCÚ - SANT PETESBURG - 
BARCELONA. 

•Taxes aèries, cost aproximat de 
135€. 

•Trasllat aeroport - hotel - 
aeroport. 

•Estada de set nits. 

•Pensió completa. 

•Visites indicades a l'itinerari. 

•Guia acompanyant de parla 
castellana. 

•Propines per xofer i guia. 

•Assegurança de viatge. 

•Regal de comiat. 

De l’11 al 18 de juliol de 2020. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

11 juliol BARCELONA - MOSCÚ 

Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 

de facturació. Sortida amb vol directe, 

destinació Moscú. Arribada. Assistència i 

trasllat a l'hotel. 

 

12 juliol MOSCÚ 

Esmorzar. Visita panoràmica de Moscú. 

Presa de contacte amb la ciutat, el seu 

centre històric i els seus principals 

monuments. A la nit, sortida per veure la 

il·luminació dels monuments i dels llocs 

més pintorescs. Allotjament. 

 

13 juliol MOSCÚ 

Esmorzar. Al matí, excursió a Sérguiev 

Possad i visita del Monestir. A la tarda, 

visita del Metro de Moscú, abans conegut 

com el "Palau del Poble". A la nit, sopar al 

Cafè Puixkin, un restaurant dividit en tres 

pisos, cadascun d'ells amb una decoració 

del segle XIX. Allotjament. 

 

14 juliol MOSCÚ-SANT PETESBURG 

Esmorzar. Al matí, visita de la catedral de 

Sant Basili. A l'hora prevista, trasllat a 

l'estació per sortir amb el nou tren d'Alta 

Velocitat conegut com a Sapsan. Arribada  

a Sant Petersburg i trasllat a l'hotel. 

Allotjament. 

#PARTNER 

 

15 juliol SANT PETESBURG 

Esmorzar. Visita panoràmica de Sant 

Petersburg. Presa de contacte amb la 

ciutat, el seu centre històric i els seus 

principals monuments. A la tarda, visita de 

la Catedral de Sant Isaac i de la Catedral 

de Sant Salvador sobre la Sang. 

Allotjament. 

 

16 juliol SANT PETESBURG 

Esmorzar. Al matí, realitzarem la visita de 

la Fortalesa de Pere i Pau. A la tarda, visita 

del Museu de l'Hermitage, situat a l'antic 

Palau d'Hivern, residència dels Tsars. 

Allotjament. 

 

17 juliol SANT PETESBURG 

Esmorzar. Al matí, visita del Palau 

Peterhoff (Petrodvorets). Sopar de comiat 

al Palau Nikolaev, amb show folklòric. 

Allotjament. 

 

18 juliol SANT PETESBURG-BARCELONA 

Esmorzar. A l'hora prevista, trasllat a 

l'aeroport per agafar el vol directe amb 

destinació Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

Habitació doble           2.435 € 
Suplement individual    480 € 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Maleters. 

•Begudes en els menjars. 

•Visat a Rússia, cost aproximat de 
78 €. 

•Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


