
רומן רוסי –
סנט פטרסבורג 
5 לילות-6 ימים

יום 1: תל אביב סנט פטרסבורג
יום 2: סנט פטרסבורג מוזיאון ההרמיטאז'

יום 3: גני פטרהוף
יום 4: העיר פושקין

יום 5: ארמון יוסופוב
יום 6: סנט פטרסבורג-ת"א

טיולים בחו“ל

לפרטים והרשמה:
www.guide21.co.il | 02-5813010

מבית קבוצת

בלעדי!

5% לחברי

קרנות

השוטרים

מחיר הטיול
לאדם החל מ-
1,150 € לאדם

תוספת ללינה בחדר SNGL י425 יורו

• טיסות בינלאומיות בחברת URAL AIRLINES או AEROFLOT כולל מסי נמל, דלק וביטחון  
 AZIMUT HOTEL :בתי מלון דרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה •

/http://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg
• סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית

• אוטובוס תיירים נוח וממוזג
• כלכלה: ארוחת בוקר 

• תשר לנותני שירותים בחו"ל (מלבד המדריך הישראלי וסבלות)
• מדריך בכיר ומנוסה – מלווה את הקבוצה בנוסף למדריך מקומי דובר אנגלית. (נבדקת אפשרות למדריך מקומי דובר עברית) 

המחיר כולל:

• ביטוח נוסעים (אנו ממליצים על ביטוח ביטול טיול) והוצאות בעלות אופי אישי
• העברות ונסיעות מעבר למצוין בתכנית ומעבר לשעות עבודת הנהג בהתאם לחוקי האיחוד האירופאי

• כל שינוי בהיטלי הדלק ו/או מיסי הנמל מעבר לתאריך  15.08.2019 

עלות סיורי בחירה – סיורי ערב:
שייט על נהר הנייבה כולל ארוחת ערב ומוזיקה וכלל הסעות הלוך ושוב למלון 50- יורו

שייט על נהר הנייבה  כולל הסעות הלוך ושוב - 35 יורו
מופע פולקלור בארמון ניקולבסקי "הרגש עצמך כרוסי" כולל הסעות הלוך ושוב - 50 יורו 

המחיר אינו כולל:

מחיר הטיול ויציאתו מותנים במינימום 35 נוסעים. 

חשוב: המסלול מתאר אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הביקורים ו/או הלינות 



רומן רוסי –
סנט פטרסבורג 
7 לילות – 8 ימים

יום 1: תל אביב סנט פטרסבורג
יום 2: סנט פטרסבורג מוזיאון ההרמיטאז' 

יום 3: גני פטרהוף
יום 4: העיר פושקין

יום 5: ארמון יוסופוב
יום 6: שייט על נהר הנייבה

יום 7: יום חופשי (שבת)
יום 8: סנט פטרסבורג-ת"א

טיולים בחו“ל

לפרטים והרשמה:
www.guide21.co.il | 02-5813010

מבית קבוצת

בלעדי!

5% לחברי

קרנות

השוטרים

מחיר הטיול
לאדם החל מ-
1,289 € לאדם

תוספת ללינה בחדר SNGL י545 יורו

• טיסות בינלאומיות בחברת URAL AIRLINES או AEROFLOT כולל מסי נמל, דלק וביטחון  
 AZIMUT HOTEL :בתי מלון דרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה •

/http://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg
• סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית

• אוטובוס תיירים נוח וממוזג
• כלכלה: ארוחת בוקר 

• תשר לנותני שירותים בחו"ל (מלבד המדריך הישראלי וסבלות)
• מדריך בכיר ומנוסה – מלווה את הקבוצה בנוסף למדריך מקומי דובר אנגלית. (נבדקת אפשרות למדריך מקומי דובר עברית) 

המחיר כולל:

• ביטוח נוסעים (אנו ממליצים על ביטוח ביטול טיול) והוצאות בעלות אופי אישי
• העברות ונסיעות מעבר למצוין בתכנית ומעבר לשעות עבודת הנהג בהתאם לחוקי האיחוד האירופאי

• כל שינוי בהיטלי הדלק ו/או מיסי הנמל מעבר לתאריך  15.08.2019 

עלות סיורי בחירה – סיורי ערב:
שייט על נהר הנייבה כולל ארוחת ערב ומוזיקה וכלל הסעות הלוך ושוב למלון 50- $

מופע פולקלור בארמון ניקולבסקי "הרגש עצמך כרוסי" כולל הסעות הלוך ושוב - 50 $

המחיר אינו כולל:

מחיר הטיול ויציאתו מותנים במינימום 35 נוסעים. 

חשוב: המסלול מתאר אתרי הביקור, אך לא בהכרח את סדר הביקורים ו/או הלינות 


