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9 dies / 8 nits
Sortides: Properes sortides 2022

Aquest estiu la Gran Mare Rússia et convida a conèixer les seves màgiques Nits Blanques!

Un viatge excepcional acompanyat d'un especialista etnogràfic que et mostrarà tots els tresors d'aquest

gran país sota el marc idíl·lic de les nits sense fi.

Serà un viatge màgic per recordar tota la vida!

¿Per què t'encantarà?

• Coneixeràs Moscou i Sant Petersburg de la

mà d'un guia especialista en l'etnografia i

cultura russa.

• Gaudiràs de la màgia de les Nits Blanques, un

efecte de claredat al cel que manté la ciutat viva

les 24 hores.

• Viuràs l'esplendor de l'època més gloriosa

dels Tsars.

• Recorreràs la meravella arquitectònica del

Metro de Moscou.

• T'endinsaràs en el Versalles rus de Peterhof i

el Palau Yusupov.

• Tindràs l'oportunitat de gaudir d'activitats

culturals com l’òpera Aida, el ballet del Llac

dels Cignes i el Museu Hermitage.

La llegenda dels Tsars 
i les Nits 
Blanques 2.350 €

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Vols Barcelona – Moscou, Sant Petersburg –

Barcelona.

• Guia acompanyant especialista en etnografia i 

cultura russa des de l'inici del recorregut fins al final.

• 9 dies / 8 nits d'allotjament en hotels 4*.

• Pensió completa des del sopar del primer dia fins 

a l'esmorzar de l'últim.

• Passeig en vaixell al Festival Nits Blanques.

• Visites a:

- Panoràmica de Moscou.

- Metro de Moscou.

- Kremlin de Moscou i La armería.

- Catedrals del Kremlin.

- Panoràmica de St. Petersburgo.

- Catedral de St. Isaac i Catedral de St. Salvador.

Entradas a:

- Fortaleza de San Pedro y San Pablo.

- Museu Hermitage.

- Palau y parque de Peterhof.

- Palau de Pushkin.

- Palau de Yusupov i Exposició de Rasputín.

- Catedral de Santa Sofia.

- Museu de Pskov: Monastir Pechory.

• Bitllet de tren de Moscou a St. Petersburg.

• Assegurança d’Assistència en viatge bàsic. Més 

informació en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

SERVEIS NO INCLOSOS

• Consulteu directament amb ServiTravel les 

connexions des de les diferents zones d'origen, així 

com la contractació d'una assegurança de 

cancel·lació per 37€.

• Taxes aèries 160€.

• Visat 95€.

• Suplement individual 460€.

• L’Òpera Aida i el Ballet del Llac dels Cignes. Els
preus, diez i horaris serán comunicats el mes d’abril

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

BARCELONA – MOSCOU

Presentació en l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a

sortir en el vol direcció a Moscou. A l'arribada ens traslladarem a l'hotel. Sopar i

allotjament.
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Barcelona Moscú

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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MOSCOU

Esmorzarem a l'hotel. En acabar l’esmorzar, gaudirem d'una visita panoràmica de la ciutat,

després ens dirigirem a la Plaça Roja, una de les places més grans del món situada al peu

de les muralles de l'antic Kremlin, famosa també pel Mausoleu de Lenin i la Catedral de

Sant Basili. Aquí gaudirem de la vista coneguda a tot el món: la del Kremlin des del

passeig fluvial de Santa Sofía. A la tarda, després del dinar, posarem rumb cap a la Visita

al Metro de Moscou, considerat el més bell del món. Les seves estacions estan

adornades amb estàtues i baix relleus, pintures, mosaics i vidrieres. Actualment implica

diàriament fins a 10 milions de passatgers, compta amb 156 estacions i 11 línies. Sopar i

allotjament.
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MOSCOU – ST. PETERSBURG

El dia d'avui, després de l’esmorzar a l'hotel, ens encaminarem a la visita del Kremlin de
Moscou i l'armeria. Conjunt arquitectònic principal de la ciutat, situat en un pujol de 40
metres d’alçada i envoltat per una muralla de 2 km de longitud amb 20 torres precioses. Té
com a nucli la "vila de Moscou", va ser esmentat en les cròniques de l'any 1331. En el
territori del Kremlin, van ser construïdes les catedrals - la de l'Asunción, l’Anunciació i
de l'Arcàngel Miguel que van formar la Plaça de Catedrals. El conjunt de la plaça el
completa el Campanar d'Iván el Gran al peu del qual es troba la Campana del Tsar, la
més gran del món, amb un pes de més de 200 tones i el Canó del Tsar. Més tard, després
del dinar, visitarem algunes catedrals i admirarem les obres mestres dels pintors d'icones
russes. Ara, el Kremlin no és només el conjunt de monuments històrics, sinó el conjunt
d'edificis administratius, on es troba la seu del president de la Federació Russa.
Seguidament ens traslladarem a l'estació de ferrocarril, on prendrem el tren diürn amb
destinació Sant Petersburg. A l'arribada disposarem de la resta del dia lliure per a assistir
als festivals o passejar per l'entorn del riu. Sopar i allotjament.
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Moscú Moscú

Moscú Sant Petersburg
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ST. PETERSBURG

Esmorzar a l'hotel. Visitarem el Palacio de Peterhof, una de les residències estiuenques

més fascinants dels tsars russos, coneguda com El Versalles Rus. Va ser fundat pel Pere I

com la residència d'estiu, copiant la idea francesa i va superar el seu original francès en

quant a luxós i impressionant ens referim. Peterhof és famós pels seus parcs espaiosos

decorats amb nombroses fonts i cascades i per una sèrie de palaus - pavellons reals amb

milers de quadres, motllures i diversos objectes d'arts aplicades. Ens endinsarem en el

Palau de Peterhof, d'estil barroc, que es va transformar en un museu amb relíquies i

mobiliari que els tsars utilitzaven en el seu dia a dia. Seguirem la nostra visita en l'imponent i

meravellós Hermitage, un dels museus més importants del món, que compta avui amb

més de 3 milions peces i mostres d'art que provenen de diferents parts del món i tenen un

valor molt alt, on podrem admirar les obres mestres de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano,

Rembrandt, P.P.Rubens, A. Van Dyck, El Greco, etc. Més tard, ens endinsarem en

aquesta magnífica ciutat amb una visita panoràmica de la mateixa. Realitzarem un

recorregut en bus pel centre històric de la ciutat on contemplarem bells monuments com ara

són: el pont Anichkov, el monument de Catalina II la Gran, La Casa dels Hostes

(GostinyDvor), la Catedral de la Verge de Kazán, La Casa del Llibre (edifici Zinger), el

Palau Stroganov i l'Almirallat. Visita a la Plaça de Sant Isaac, on veurà la joia

arquitectònica de Sant Petersburg - la Catedral de Sant Isaac. Parada en la Catedral Sant

Nicolás d'estil ortodox. Després, passarem per els dics del Riu Neva, riu més gran de la

ciutat, l'Acadèmia de Belles arts i les esfíngias egípcies que van ser portades a la ciutat

directament des del Lúxor. A continuació, farem una parada a la Casa del Tsar Rus que va

fundar Sant Petersburg, un dels temples més preciosos de la ciutat l'Església de San

Salvador de la Sang Vessada – inigualable exemple d'arquitectura tradicional russa.

Després d'un descans, visitarem la Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, primera edificació

construïda per a defensar les terres en la guerra de Rússia amb Suècia. Pel que la seva

data de construcció es considera la del naixement de la ciutat de Sant Petersburg. Dinar en

restaurant local. Disposarem de la tarda lliure per a aprofitar-la a passejar per una de les

més boniques avingudes del món, l'Avinguda Nevski, carrer principal de Sant

Petersburg. Aquesta avinguda té quatre quilòmetres i mig de llarg i uneix el Admiralty, aquí

es troben nombroses botigues, bars i restaurants i llocs d'oci que conviden a la gent a gaudir

del dia. Sopar i allotjament.
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PSKOV– NÓVGOROD

Esmorzar a l'hotel i visita de Pskov. Pskov és una joia per conèixer, una petita ciutat històrica

fos de les grans rutes turístiques. Es troba en una regió de gran bellesa natural, a la frontera

de Rússia, Estònia i Letònia, antics límits de poderosos imperis. A principis del segle XVI es

va unir al Gran Ducat de Moscou, la qual cosa va contribuir al seu desenvolupament: la

majoria de les seves esglésies i monuments són d'aquest període. Pskov era considerada la

porta occidental a Rússia, i la seva Krom (kremlin, fortalesa), va ser assetjat més de cent

vegades, però mai es va rendir. Avui dia la ciutat de Pskov és un autèntic museu a l'aire lliure

on podrem admirar l'art i la història de l'antiga Rússia, lluny de l'agitació de les grans capitals.

Alguns dels seus monuments han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Després del dinar sortirem cap a Novgorod. Allotjament i sopar a l'hotel.
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ST. PETERSBURG – PECHORY i ISBORSK – PSKOV

Esmorzar a l'hotel. Avui sortirem cap a Pskov, visitant els pobles de Pechory i Isborsk

Isborsk, que és famós per la fortalesa de pedra sense fonament; les restes de les

fortificacions més antigues dels s. VIII-XIII: l’Església de la Nativitat, la Catedral de Sant

Nicolás (XIV) i les torres antigues. Pel que fa a la major atracció del poble Pechory és el

monestir - fortalesa de l'Asunción (XVI), el més antic a Rússia i originalment situat en coves,

en el seu recinte es veuen el Campanar (1532), la Sagristia (XVII), 11 esglésies dels s. XV-

XIX, la cova principal de 6 “carrers” de 200 metres de llarg (ha servit per a l'entrenament de

monjos, guerrers i donadors del monestir). Després del dinar, continuarem rumb a la visita

panoràmica de la ciutat de Pskov, durant la qual coneixeràs la història de Pskov i visitaràs els

llocs d'interès: el Kremlin amb la catedral de la Trinitat, 16 edificacions dels s. XVII-XIV

adossades al mur meridional del Kremlin, el monument a Alejandro Nevsky. Trasllat

a Pskov. Sopar i allotjament.
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ST. PETERSBURG
Esmorzar a l'hotel. Avui realitzarem una excursió a Pushkin, una de les residències estiuenques

oficials dels Romanov. Ens espera un palau preciós d'estil barroc amb la seva famosa Sala

d’Ambar i un parc espaiós i elegant, bon exemple de la jardineria russa. En el seu interior

contemplarem un estany central, que compta amb una Gran Cascada i un Canal Marítim, que

desemboca en el Golf de Finlàndia. Als jardins, visitarem la Font de Sansón. Després, visitarem

el Palau de Yusupov i l'exposició de Rasputín. Després de la visita, disposarem de temps lliure.

Dinar. A continuació, ens espera una excursió fascinant “Nits blanques” amb vaixell, on

veurem com els ponts del Riu Neva s'eleven per a deixar passar els vaixells grans marítims al

Llac Làdoga. Curiosament, el millor moment per a gaudir de la nit és quan arriben les nits

blanques. Es coneix així a aquests dies de principis d'estiu, quan el sol a penes es posa per

l'horitzó degut a la latitud tan al nord que té la ciutat, i la volta celeste es pinta d'una claredat

blavosa que embolica el crepuscle i manté la ciutat viva les 24 hores. En el nostre passeig amb

vaixell veurem tota la bellesa de la ciutat durant el fenomen de les nits blanques i observarem

la seva intensa vida nocturna, els carrers i avingudes del centre ben il·luminades, concerts a l'aire

lliure i bars i restaurants oberts fins ben tard. Sant Petersburg es transforma en una ciutat

mediterrània on tot es fa i es viu a la nit. Sopar i allotjament a l’hotel.
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NÓVGOROD – ST. PETERSBURG
El dia d'avui, després de l’esmorzar a l'hotel, partirem cap a Novgorod, situada a 180

quilòmetres al sud de Sant Petersburg, la qual es coneix com “El lloc de naixement de Rússia”

o “La ciutat més antiga de Rússia”, ja que va ser en aquesta ciutat, on el Príncep Rúrik va

proclamar l'Estat rus modern. En aquesta ciutat, situada a la vora del Riu Vóljov, es troba la

Catedral de Santa Sofía. Dinarem a la ciutat. Després realitzarem la visita panoràmica

de Nóvgorod amb la visita al Kremlin, recinte del qual veuràs el monument “El Mil·lenni de

Rússia”, l'antic Palacio Arzobispal, la Catedral de Santa Sofía (el temple de pedra més antic a

Rússia, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i situada a l'interior del Kremlin de la

ciutat). Aquí gaudirem d'una excursió a 5 km de Nóvgorod, al Museu “Vitoslavitsi” i al Monestir

de Sant Jordi amb la catedral de Sant Jordi del s. XII, famós pels seus magnífics frescos

medievals. Finalitzada la visita tornarem a Sant Petersburg. Sopar i allotjament.
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 18 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• És necessari disposar de passaport en vigor amb una caducitat de, almenys, 6 mesos. i visat d'entrada al país. Consultar amb Servitravel

per al tràmit del visat.

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel

ST. PETERSBURG – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A una hora prudencial, ens traslladarem a l'aeroport de Moscou per a

prendre vol de retorn a Barcelona.
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HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Primera i segona nits Hotel Brosko 4* Moscou

Tercera i quarta nits Hotel Sokos Olympia Garden 4* Sant Petersburg

Cinquena nit Hotel Pokrovskiy 4* Pskov

Sisena nit Hotel Park Inn Velikiy Nóvgorod 4* Nóvgorod

Setena i octava nit
Hotel Sokos Olympia Garden 4* Sant Petersburg

St Petersburg Barcelona


