
iJSI177:شماره پکیج 

www.JazireSafar.com

(شب مسکو 3+ شب سنت پترزبورگ  4) تور روسیه  
فروردین1ویژه پرواز  

هر نفر–یک تخته  هر نفر–تخته دو
و درجه

خدمات هتل هتلنام

72,990,000 55,990,000 صبحانه* 5

CORINTHIA
(ST PETERSBURG)

KEMPINSKI BALTSCHUG 
(MOSCOW)

1402نوروز

(021)44255399–44255409–44253708:  تلفن
www.JazireSafar.com

31واحد -3طبقه -مجتمع تجاری مروارید –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 

:خدمات 
شب اقامت در 4،پرواز داخلی مسکو سنت پترزبورگ و بالعکس ، بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به مسکو 

وعده 2روز گشت ویژه به همراه 5و ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ، ویزا -شب اقامت در مسکو 3سنت پترزبورگ و 
بیمه مسافرتی    –( فست فود  راهنمای تور)ناهار 

: مدارک الزم
فرم –بلیط و واچر هتل –زمینه سفید بدون عینک 4*5یا 3*5دو قطعه عکس -ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با حداقل 

مشخصات 
:توضیحات 

روز از تاریخ دریافت 14مسافرین در صورت دریافت دو دوز واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 
دومین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به تست پی سی آر و فقط با کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای

کیو آرکد وارد این کشور شوند در صورت نداشتن کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به تست پی سی آر منفی 
.ساعت قبل از ورود خواهند بود 48حداکثر 

: گشت شهری سنت پترزبورگ شامل 3
لنگرگاه و بازدید از ناو جنگی –میدان اسحاق –کلیسای کازان –خیابان نوسکی –گشت شهری سنت پترزبورگ : گشت اول 

(فست فود) ناهار –دیدار از اولین لنگرگاه شهر و ساحل رود نوا –تندیس پترکبیر و نیکوالی اول -آورورا
دومین موزه بزرگ دنیا با آثار هنرمندان بزرگ -بازدید از فروشگاه صنایع دستی و گشت کامل موزه ارمیتاژ: گشت دوم 
(پازیریک )رامبراند و قدیمی ترین فرش ایرانی –پیکاسو -میکل آنژ-رافائلو–لئوناردو داوینچی . تاریخ جهان 
و بازدید از کاخ و پارک کاترین و اتاق کهربا ( شهر پوشکین)حرکت به سمت دهکده تزارها : گشت سوم 

:گشت شهری مسکو شامل 2
نقطه –مراسم تعویض نگهبان میدان سرخ –باغ الکساندر –میدان سرخ . گشت مترو و بازدید از کاخ کرملین : گشت اول 

میدان مانژ و صرف ناهار فست فود . باغ الکساندر . آرامگاه سرباز گمنام –صفر 
بام . تپه گنجشک ها ) –تپه وارابیف –پارک پیروزی –کلیسای جامع عیسی منجی . گشت شهری مسکو : گشت دوم 

مسکو نمای بیرونی دانشگاه مسکو 
جهت اطالع ازکاهش یا افزایش نرخ تورها و سایر ایرالینها و هتلها تماس حاصل فرمایید 

http://www.jaziresafar.com/

