Srebrni prstan iz St. Peterburga

St. Peterburg – Večaša- Ljubensk - Pskov - Izborsk – Pečory - Pušgori - Porhov - Korostyn
- Stara Russa - Valdaj - Veliki Novgorod - St. Peterburg

Predviden datum: 7. - 15. junij 2015
1.dan: Ljubljana - St. Peterburg (večerja)
Zbor potnikov na ljubljanske letališču, ali polet z bližnjega letališča (v tem primeru bo prevoz organiziran) v zgodnjih
jutranjih urah in polet prek vmesnega letališča v St. Peterburg, kamor je predviden prihod v popoldanskih urah. Po ureditvi
formalnosti vožnja do hotela in namestitev. Večerji bo sledil prvi sprehod po mestu. Po želji se boste lahko odločili tudi za
vožnjo z ladjico po kanalih reke Neve. Nočitev.
2. dan: St. Peterburg (zajtrk in večerja)
Po zajtrku bo sledil avtobusni ogled nekaterih zgodovinskih znamenitosti mesta: Nevski prospekt, Isakijevski trg s
stolnico, Senatni trg s spomenikom Petru I., Zimski dvorec, Petropavlovska trdnjava, Univerzitetno pobrežje, hram
Spas na Krovi, Ruski muzej, Mihajlovski (inžinerni) grad, Smolnij, samostan Aleksandra Nevskega- Lavra, Kazanska
stolnica. Po ogledu prosto za samostojne oglede, sprehode…V hotelu večerja in nočitev.

3. dan: St. Peterburg - Ljubensk-Večaša – Pskov (zajtrk in večerja)
Zajtrk v hotelu in avtobusni odhod iz St. Peterburga. Na poti v Pskov (310 km) obisk muzeja skladatelja N.A. RimskegaKorsakova v kraju Ljubensk-Večaša (na 200 km), kjer je v sedmih poletjih bivanja v teh krajih napisal 6 oper in druga dela,
ki so mu prinesla svetovno slavo. Po prihodu v Pskov, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

4. dan: Pskov – Izborsk – Pečory – Pskov (zajtrk in večerja)
Po zajtrku ogled zgodovinskih znamenitosti mesta med drugim Pskovskega Kremelja iz 14. st., stolnice sv. Trojice,
Dovmontovega mesta, upravne zgradbe… Vožnja v bližnji Izborsk (32 km), kjer si bomo ogledali ostanke trdnjave iz 14.
st., Truvorovo naselbino, sprehodili se bomo k svetim izvirom v podnožju Žerjave gore – Slovenski izviri in nadaljevali pot
v Pečory (26 km). Ogled Pskovo-Pečorskega Sveto-Uspenskega moškega samostana. Po ogledu vrnitev v Pskov (51
km). Večerja in nočitev v hotelu.
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5. dan: Pskov – Puškinske gore – Pskov (zajtrk in večerja)
Po zajtrku bo sledil izlet do Puškinskih gora (120 km), kjer bo obisk Puškinskega muzeja-rezervata "Mihajlovsko" ter
ogled podeželjskih dvorcev: Mihajlovsko, Trigorsko, Petrovsko. Sledil bo obisk Svetogorskega samostana in groba
pesnika А.S. Puškina. Vrnitev v Pskov, večerja in nočitev v hotelu.

6. dan: Pskov – Porhov – Korostyn - Stara Russa (zajtrk in večerja)
Zajtrk v hotelu. Odhod v Porhov, (140 km) in obisk staroruske trdnjave iz 13. st. in nadaljevanje poti do vasi Korostyn
(120 km) ob jezeru Ilmen, kjer se nahaja popotni dvorec ruskih imperatorjev ter dalje v starejše mesto srednjeveške Rusije
Stara Russa (32 km). Ogled mesta in obisk doma-muzeja F.M. Dostojevskega (literaturna mesta romana ”Bratje
Karamazovi”). Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

7. dan: Stara Russa - Valdaj - Veliki Novgorod (zajtrk in večerja)
Po zajtrku vožnja v Valdaj (170 km,) in postanek za ogled mesta z obiskom Muzeja zvonov in Iverskega moškega
samostana, na otoku Valdajskega jezera v narodnem parku ”Valdaj”. Po ogledu vožnja v Veliki Novgorod (140 km),
namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
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8. dan: Veliki Novgorod (zajtrk in večerja)
Po zajtrku ogled Velikega Novgoroda; Novgorodskega Kremlja, (Sofijske stolne cerkve, spomenika 1000-letja Rusije,
Jaroslavovo dvorišče, starodavne tržnice. Sledil bo obisk Muzeja lesne arhitekture ”Vitoslavlicy” in Jurjevskega samostana.
Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.

9. dan: Veliki Novgorod – St. Peterburg - Ljubljana (zajtrk)
Po zajtrku avtobusna vožnja do Sankt Peterburga (200 km), na letališče od koder bo v popoldanski urah polet z vmesnim
postankom proti Ljubljani ali bližnjem letališču (v tem primeru prevoz do Ljubljane).

Informativna CENA: 1.748 EUR na osebo pri skupini z najmanj 30 udeleženci
1.832 EUR na osebo pri skupini z najmanj 25 udeleženci
CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana / bližnje letališče – St. Peterburg – Ljubljana / bližnje letališče, letališke pristojbine, 8 x
polpenzioni (zajtrk in večerja) v hotelih 4*, 3* in 1 x v 2* (samo v Stari Russi), avtobusni izleti in prevozi po programu, lokalne
vodnike v mestih, kjer so potrebni, osnovno nezgodno zavarovanje, slovensko vodenje ter organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: Doplačila (obvezna): ruski vstopni vizum 35 EUR, zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris (obvezen za ruski vizum
za zavarovalno vsoto najmanj 30.000 EUR, kar pomeni dvojno zavarovanje).
Cena skupinskega Coris (skupina je namanj 9 potnikov) je 14,95 EUR. Osebe od 75 do 85 let imajo 50% doplačilo.
Možna doplačila (ob prijavi): enoposteljna soba - cena naknadno
POGOJI: Akontacija: 30 % od osnovne cene. Odpovedni riziko: 5% od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste
se zanj odločili.
Vizum: Za ruski vizum potrebujete še vsaj šest mesecev veljaven potni list, 1 fotografijo in izpolnjen obrazec, ki ga dobite na agenciji
(najkasneje 14 dni pred odhodom).
Odpovedni riziko: 5% od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste se zanj odločili.
Opomba: zaradi velike zasedenosti hotelov in letal v tem terminu prosimo, da nam čim hitreje sporočite vašo odločitev.
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani www.mmturist.si in na prodajnem mestu. Za hotele
navajamo lokalno kategorizacijo. Izračun je narejen 8.4.2015 in upošteva najmanj 30, 25 udeležencev. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
Prisrčen pozdrav,
Mirjana Brajić
mmturist d.o.o.
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
Tel: +386 1 244 25 44, Fax: +386 1 244 25 34
E: mirjana.brajic@mm-turist.si
www.mm-turist.si : www.mm-turist.com
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