Rússia (8 dies)
Moscou i Sant Petersburg
GC 1881
Les dues grans ciutats russes, que s’han enfrontat quasi des del seu inici cultural i políticament ofereixen tota l’esplendor que
hom espera veure tant de la història russa com del seu art i darrerament també de la seva diversitat cultural. Sant petersburg
com a capital progressista i oberta i Moscou com a centre soviètic per excel·lència. Impresionants ambdues.

Ruta Suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1.- Arribada Moscou i visita de la ciutat

Dies 2 i 4.- Recorregut lliure per les principals
atraccions de la capital russa: Kremlin, Plaça Roja, els
metro, els barris… a la nit del 4rt dia, s’agafarà el tren
Moscou- Sant Petersburg. Nit al tren.

Dies 5 a 8.- Arribada a Sant Petersburg pel matí.
Visita durant aquests dies de la ciutat més maca de
Rússia: El museu Hermitage, les grans avingudes, els
canals, les inmenses catedrals… el palau de Peterhof.
Possibilitat de visitar palaus i monestirs en excursions
des de la ciutat.

Dia 9.- Retorn a a la ciutat d’origen

Notes: Possibilitat d’ampliar la ruta tants dies com es
vulgui o variar el sentit del recorregut

Preus i condicions
Inclou: Allotjament a Moscou i Sant Petersburg en gamma mitjana, Tren

Des de
760 €

nocturn Moscou- Sant Petersburg (o vivecersa), dossier de ruta (què fer,
planols, mapes) + 100% gestions

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) Visats,
despeses personals, assegurança de viatge.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger
Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel: 93 804 24 15 -682 63 62 05

Moscou- Kremlin

Moscou- Plaça Roja

Sant Petersburg- Palau de Peterhof

Moscou- Metro

Sant Petersburg- Catedral de la Sang vessada

Sant Petersburg- Riu Neva
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