טיול אוצרות רוסיה
נבקר בשתי ערי הבירה של רוסיה :מוסקבה וסנט פטרסבורג .תכירו את ההיסטוריה
.העשירה של המדינה הענקית ואת המגוון הרחב של אדריכלות ,אמנות ומוזיקה רוסיה
הטיול מתחיל מלב עיר הבירה מוסקבה ,והוא הכיכר האדומה .על הגבעה מעל הכיכר
נמצא קרמלין ,מקום מגוריהם של הצארים הרוסים לשעבר ומשרדו של נשיא רוסיה כיום.
במוזיאונים של הקרמלין נתרשם מאוצרות האמנות הרוסית של ימי הביניים ,ממוצגי זהב
.וכסף ,נשק מכל סוג ,ומאוסף עצום של יהלומים וביצים אימפריאליות
נבקר בגלריה טרטיאקוב לאמנות הרוסית ,נהנה מהבלט הרוסי בתיאטרון “בולשוי”.
נתרשם מגורדי שחקים של סטאלין ,ממדרחוב “ארבט” המפורסם .לא נשכח כמובן את
.מוסקבה היהודית :בית הכנסת הגדול ואת המוזיאון היהודי המודרני ביותר
בסנט פטרבורג נערוך סיור פנורמי ונראה את מבצר כנסיית פטר ופול ,בה קבורים כל
הצארים הרוסיים ,נתרשם מפרש הנחושת .נבקר במוזיאון ארמיטאז’ ובו נתרשם מיצירות
.המופת של האוסף הכביר של האמנות העולמית
נבקר בפטרהוף מושב הקיץ של הקיסרים הרוסים ובו נתרשם מהפאר של הארמון הראשי
וגם מהפארק הענקי עם מאות המזרקות המקושתות בפסלים היפיפיים המצופים זהב.
נטייל ברחוב הראשי של העיר שדרת ניבסקי ונצפה בדוגמאות הרבות של הבארוק הרוסי.
בערב נהנה מהצגת אופרה או בלט בתיאטרון מריינסקי המפורסם .בלילה נתרשם
מהופעת פתיחת הגשרים המרתקת דרך הנהר ניבה .נסיים את ביקורינו בסנט פטרבורג
.בשייט בנהרות ותעלות של הבירה הצפונית של רוסיה

Age

Dress code

12–90

נעליים נוחות ,מטרייה ,מעיל גשם קל

Details
9 Nights

10 Days

Activity Level 2

Temperate

סרגייב פוסאד
מנזר וקומפלקס הכנסיות הפרבוסלביות

שש
שש

Tour Highlights

Personal tour guide

Acquaintance with different
architecture styles of Russia

Close acquaintance with Russian
art at Tretyakov gallery

10 days in Moscow and Saint
Petersburg

First Class Vehicle for all the
transfers

Centrally located 4 star hotel

Itinerary
סנט פטרבורג :אוצרות רוסיה

.יום 6

הגעה למוסקבה

.יום 1

סנט פטרבורג – פטרהוף

.יום 7

מוסקבה :אוצרות רוסיה

.יום 2

'סנט פטרבורג :מוזיאון ארמיטאז

.יום 8

מוסקבה  -עיר תרבות

יום 3

סנט פטרבורג – פושקין

.יום 9

מוסקבה  -סרגייב פוסאד

.יום 4

.יום 10

מוסקבה  -סנט פטרבורג

.יום 5

סנט פטרבורג :שייט בנהר הנייבה
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daniel@jerulita.lt

+370 655 17 556

Daniel Gurevich

Price

1880 €

Daniel Gurevich

+370 655 17 556
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