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شب  7. تراًعفر فرٍدگاّی . .پرٍاز هاّاى . از هعکَیا بالعکط بلیط رفت بِ ظٌت پترزبَرگ ٍ برگشت :  خذهات تَر 
.  راٌّوای فارظی زباى .ٍیسا . بیوِ هعافرتی . هعکَ–پرٍاز داخلی ظٌت پترزبَرگ . ظتارُ با صبحاًِ 4اقاهت در ّتل 

ظین کارت  . ٍعذُ ًاّار  4ّوراُ .رٍز گشت بِ 4

 
(هشخصات فردی ) هاُ اعتبار 7اصل پاظپَرت با حذاقل –رًگی زهیٌِ ظفیذ  3*4قطعِ عکط توام رخ  2: هذارک 

در صَرت عذم صذٍر ٍیسا تَظط کٌعَلگری آشاًط ّیچگًَِ تعْذی را در صذٍر رٍادیذ ًخَاّذ داشت ٍ هبلػ پرداختی بِ 
   ..ظفارت عیٌا دریافت هی گردد

:گشت ّای شْر ظٌت پترزبَرگ شاهل 
ًوای بیرًٍی . کلیعای کازاى ٍ خیاباى ًَظکی . خلیج فٌالًذ ( بازدیذ از پارک ّا ٍ فَارُ ّا)بازدیذ از کاخ پترَّف -1

. صرف ًاّار فعت فَد .کلیعای خَى هقذض
ًوای بیرًٍی کلیعای . هیذاى اظحاق . بازدیذ از تٌذیط ًیکالی اٍل . گشت کاهل هَزُ ازهیتاش ٍ کاخ زهعتاًی  -2

هیذاى قصر ٍ بازدیذ از تٌذیط پترکبیر. ًوای بیرًٍی قلعِ پترٍپاٍل . اظحاق
: گشت ّای شْر هعکَ 

.  کلیعای جاهع عیعی هٌجی. شاُ تَپ ٍ شاُ زًگ . هحَطِ ٍ کلیعاّای کرهلیي. بازدیذ از ًوای بیرًٍی آراهگاُ لٌیي -1
ًوای بیرًٍی داًشگاُ هعکَ ( بام هعکَ.تپِ گٌجشک ّا )تپِ ٍارابیف. صرف ًاّار در رظتَراى . پارک پیرٍزی 

آراهگاُ ظرباز .ًقطِ ی صفر. هیذاى ظرخ .ًوای بیرًٍی کلیعای ٍاظیلی هقذض . گشت با هترٍ . بازدیذ از هترٍ هعکَ  -2
ًوای بیرًٍی .بازدیذ از خیاباى آربات قذین.صرف ًاّار فعت فَد . پارک پیرٍزی .هیذاى هاًص.باغ الکعاًذر. گوٌام 
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