
 

 

 חנה הייזלר -"רוח הפקות"בשיתוף 

 קסמי מוסקבה וסנט. פטרסבורג
 *משודרג ימים 01 -קיסרים, אמנות ותרבות 

 טיול מעמיק ורב פנים  לאנשים בעלי רצון להכיר ולחוות!

 לילות 9ימים 01 81.2-31.2.03 רגב זאבבהדרכת 

 
 ברוכים הבאים לרוסיה

אחד  מהווהו ,יגודים מרתקיםהמציעה למבקרים בה נ ,המדינה הגדולה בעולם
 ,תמצאו היסטוריה עשירה שהטביעה את חותמה הב .ח העולמייםוממרכזי הכ

אכזריים מול אנשי רוח גדולים,  םדיקטאטוריעל אירופה כולה, כמו כן תמצאו, 
מימי התקופה ויפהפייה לצד מפלצות תעשייתיות ואפורות,  ארכיטקטורה עדינה

אל  וני קשה, תושבים לבביים ומכניסי אורחיםעושר עצום לצד עהקומוניסטית. 
טונדרה  -של רוסיה  המול ביורוקרטיה בלתי נגמרת. הניגודים ניכרים גם בנופי

חופים שטופי שמש, יערות עבותים, אגמים עמוקים, פסגות מושלגות  ,קפואה
 .אלה הופכים את רוסיה ליעד מרתק ומשטחי עשב אדירים. כל

 מחיר הטיול:כלולים בהביקורים מיוחדים 
 סיור פנוראמי בעיר      ט. פטרבורג:נס   

 קתראלאת "קזאן"                                     
 מצודת "פיטר ופול"                                     
 מוזיאון "ההרמיטאז"                                     
 בנהר הנייבה והתעלות שייט                                     



 

 ארמון יוסופוב                                     
 גני פטרהוף                                     
 ארמון יקתרינה בפושקין וחדר הענבר                                     
 מוזיאון המצור על לנינגרד                                     

 בית הכנסת המרכזי                                     

 סיור לילה והגשרים הנפתחים     : שלנומיוחדים וה*      

 במלון בסט. פטרבורג לילה נוסף                                     
 באחד מהאולמות המפוארים של העיר ,בלטמופע                                      

 מופע פולקלור )עם שמפניה וקוויאר ( בארמון                                     
                                   סיור ערב באתריה המוארים של העיר                                     

 מוסקבה:             
 סיור פנוראמי בעיר                                   

 הכיכר האדומה, קרמלין וקתדראלות                                   
 בית הכנסת הגדול                                   

 המרכז "מרינה רושצה"                                   
 )מוזיאון הקרמלין( המוזיאון הנשקיי                                   

 בית הקברות "נובוד'יביצ'י"                                   
 ומוזיאון הניצחון –הר ההשתחוות                                    
 גלריית "טרטיאקוב"                                   
 ביקור בתחנות המטרו                                   

 לכנסיית הגוא                                   
 מדרחוב "ארבאט"                                   

 של העיר סיור לילה באתרים מיוחדים: שלנומיוחדים וה*     

 סיור ברובע היהודי                                  
 קונצרט ווקאלי, )שפתי הזהב של מוסקבה(                                  

 סיור רגלי ברחובות העיר                                  
 מופע רביו מרהיב במלון "קוסמוס"                                  
 ביקור ב"מאחורי הקלעים" של תיאטרון הבולשוי                                  

 יציאה מהעיר למליחובו, עירו של צ'כוב                                  
 

 בתי מלון משודרגים  :בטיול זהכמו כן *     

 "SABSANרכבת מהירה מסט. פטרבורג למוסקבה.  "                               

 מערכת שמע אישית לכל נוסע                               

 חנה הייזלר -ליווי אירגוני                               

     
 



 

            מסלול הטיול לפי ימים

  

 
  פטרסבורגסנט –אביב -: תל0יום 

מנמל התעופה ע"ש בן גוריון נטוס לסנט פטרסבורג, אחת מהערים היפות באירופה. עם 
 ההגעה, סיור ראשוני בעיר והעברה למלון.

 
  :סנט פטרסבורג8יום 

כבירתה  השנ 033-שימשה במשך כר שאבעירו של פטר הגדול לסיור הכרות  בבוקר נצא
. נתרשם מהכיכרות, נייבסקי פרוספקט ,בשדרה המרכזיתשל רוסיה הקיסרית. נסייר 

, הניצב ארמון החורף, קתדראלת קזאן, ההימייארמונות, שער ההמצודות, הקתדרלות ו
בפסלו של פטר הגדול, אניית המלחמה בין נהר הנייבה וכיכר הארמון. נצפה 

אחת  בקתדראלת  סנט. אייזיק,כן ניסע לצפות  . כמו וכנסיית " התחיה" "אוורורה"
הניצבת  מאנדרטה של ניקולאי הראשוןמהקתדראלות המפוארות ברוסיה. נתרשם 

 בה קבורים פטר הגדול ורבים מבני משפחתו.  "פטר ופול" במצודת נבקרבכיכר ממול. 
 אחרוני הנקברים הם הצאר ניקולאי השני ובני משפחתו. 

 בערב נצא למופע בלט.. המרכזי בבית הכנסתנסיים בסיור 
 

 פטרהוף –: סנט פטרסבורג 3יום 
ביתה של המשפחה העשירה ביותר ברוסיה  בארמון משפחת יוסופובבבוקר נצא לבקר 
היה זירת הרצח של גריגורי רספוטין ה "נזיר הקדוש ". נבקר   9191 -הצארית, אשר ב 

וביניהם פליקס יוסופוב, בנה במרתף בו נרצח, ונראה דמויות שעווה של מתכנני הרצח 
, ארמון הקיץ של פטר הגדול. נטייל פטרהוףהצעיר של המשפחה. לאחר מכן ניסע ל

מהמזרקות,  ונתרשם, של היוםאחת האטרקציות המהווה את בגנים המרהיבים 
 הבריכות ומפלי המים.)ללא כניסה לארמון(

 .ריםכולל פתיחת הגש לסיור לילי בסנט פטרסבורג המוארת בערב נצא
 

 צארסקויה סלו )ארמון קתרינה( -פטרסבורג -:סנט4יום 
. בעיר זו יסד בצארסקויה סלו ,בארמון קתרינהביקור במחוץ לעיר  את הבוקר נתחיל

בית הספר והפנימייה לבני אצולת הביניים  "ליציאום"הצאר אלכסנדר הראשון את ה
ר בארמון על . נבקאלכסנדר פושקין שבה למד ,אבי הספרות הרוסית הקלאסית,

  .מיוחדהחדר הענבר היחיד ואולמותיו המפוארים ונראה את 
  133המצור בן  –"  בלוקדהה"מוזיאון נטייל בגניו של הארמון. נשוב העירה ונבקר ב

. נראה את אנדרטת הזיכרון להנצחת גבורתם לנינגרדהימים שהטיל הצבא הגרמני על 
חייהם של כמיליון קורבנות .ארוחת  את בעת המצור שגבה לנינגרדותהילתם של אנשי 

 .וקבלת שבתערב 



 

 בערב נצא למופע פולקלור )עם שמפניה וקוויאר( בארמון. 
 

 : סנט פטרסבורג 5יום 
ונתרשם מן האדריכלות של סנט  נהר נייבה ותעלותיולאורך  נצא לשיטהבוקר 

מיליון יצירות אומנות  0-', בו אוסף של כההרמיטאזפטרסבורג.  נמשיך לביקור במוזיאון 
ואחד מהאוספים הגדולים של   טרמברנוביניהן עבודות של ליאונרדו דה וינצ'י ,רפאל, 

 פיקאסו ועוד ... מטיס, רנואר ,מונה, ואן גוך, גוגן, האימפרסיוניסטים כגון:
 מבתי הקפה.   דבערב נצא לטייל בעיר ונבקר באחבתום הביקור 

 
 מוסקבה-פטרסבורג : סנט 6יום 

נעבור לתחנת  בסביבות הצהרייםברחוב נייבסקי, "פרידה" בבוקר נצא מהמלון לטיול 
 הנסיעה עם הרכבת המהירה למוסקבהלקראת של העיר הרכבת המרכזית  

 .קצר של הסביבהת וסיור הכרל אח"כ נצא. עם ההגעה נתמקם במלון 
 
 
 

 : מוסקבה 7יום 
, נתרשם בכיכר האדומהת על גדות נהר מוסקבה. נבקר , השוכנבעירבבוקר נצא  לסיור 

 נמשיך מחומות הקרמלין ומכנסיית "וסילי הקדוש", נצפה אל המוזוליאום בו טמון לנין, 
. נבקר בקתדראלות המרכזיות של רוסיה הקיסרית, נראה את קרמליןבביקור במתחם ה

 צלצלשלא –ארמון הנשיאות, את "התותח שלא ירה" ואת הפעמון הגדול בעולם 
אחד המוזיאונים החשובים " בקרמלין בביקור "במוזיאון הנשקייה.נחתום את ביקורינו 

המפורסמות,  "ביצי פאברז'ה "הצארים וביניהן את  רופה, המכיל את אוצרותיוהיפים בא
 כרכרות ,מן המיוחדות בעולם , כסאות מלכות , 

 ונבקר  בולשוי""ון הלתיאטרלאחר מכן נצא  כלי זהב וכסף. בגדי מלכות ועוד..
 לאחרונה .אך  שופץ ו  הבאירופמהיפים נו י,אשר השל האולם  "מאחורי הקלעים"

 

 
 

בערב נצא למופע "רביו" מפואר עפ"י המסורת  
הרוסית במלון "קוסמוס" ,אח"כ נצא לסיור לילה 

 במקומות המיוחדים של העיר.
 : מוסקבה, 2יום 

מנציחה את האחת מיצירות האומנות היפות  ינו""פנוראמת בורודניסע למוזיאון  בבוקר
שבו הוקם פארק הניצחון  "הר השתחוות". נמשיך  ל9191מלחמת נפוליאון ברוסיה ב 

. כמו במוזיאון הגבורה. לא נחמיץ ביקור ההשניישנה לסיום מלחמת העולם  03 במלאות
 המחודשת.  בכנסיית הגואלכן נבקר 

 ת של מוסקבה, שעוצבו כל אחת בסגנון ייחודי.והמפורסמ המטרונמשיך לביקור בתחנות 
 במוסקבה. ,בן שעתיים ,סיור ערב רגלי באחרי ארוחת ערב נסיים את היום 

 



 

 ((MELIKHOVO חובו.ימל -: מוסקבה, 9יום 

היום נבקר בכפר הציורי בו התגורר אנטון צ'כוב, אחד מגדולי אמני הסיפור הקצר, מחזאי 

ק"מ דרומית מערבית למרכז מוסקבה. האתר מכיל את  81ורופא. פינת חמד זו שוכנת 

אלף מוצגים , ביניהם ציוריהם של הציירים  13 –, הכולל למעלה מ מוזיאון צ'כוב

גנים טבעיים מקיפים את המקום ומזמינים את    הרוסיים המפורסמים לוויתן ופלנוב.

מצא גם ביתו, מקום נקרבת ב המבקר להזדהות עם האווירה המיוחדת של זמנו של צ'כוב.

, ואשר היווה השראה למיטב הסיפורים המפורסמים  9111עד  9111בו חי בין השנים  

 שלו כמו "השחף", וגן ייחודי שהיה אהוב עליו  ונקרא בפיו "הפינה של צרפת". 

  

 .ה"'מרינה  רושצ" –בתום הסיור נחזור למוסקבה ונבקר במרכז היהודי 
 ו נטייל ברובע היהודי של מוסקבה.בערב נצא לקונצרט ווקאלי ולאחרי

 
 אביב-תל –: מוסקבה 01יום 

שבו נקברו חשובי העם כמו גוגול ,חרושצ'וב,   נובודייויציבמנזר  רבביקואת היום נתחיל 
הצעירה של סטלין ששמה קץ לחייה, יורי לויטן  ,ראיסה גורבצו'ב, "אנשי פנפילוב",  אשתו

משם נצא  לביקור המקום המיוחד הזה ,ומנות של מולוטוב ועוד....נתרשם גם מעבודות הא
של אמנות רוסית, החל מאיקונות  הגדול ביותר אוסףאת ה , המכילהטרטייקובבגלריית 

 ארבאט. בהמשך היום נשוטט במדרחוב 13 -וכלה באמנות של המאה ה 91 -מהמאה ה
התוסס, בו מוצגות עבודות של אומנים 

 מקומיים.
 

נקנח ורשמים  בתום הסיור, עמוסי חוויות
,ניסע לשדה  בארוחת ערב משותפת

 .אביב-לטיסה חזרה לתלהתעופה 
 

80-פרטים והרשמה חנה הייזלר 
3529749  5979090-848 

 5908939-822פקס נא לשלוח טופס הרשמה ל

 
 לאדם בחדר זוגי$  8699 מחיר הטיול:

 $ 699 :תוספת מחיר לחדר יחיד



 

 דולר שירדו ממחיר הטיול 011דמי הרשמה 
 $ ממחיר הטיול 51תינתן הנחה של  0.0388.לנרשמים עד תאריך 

 
 מחיר הטיול כולל:

 ( אלבחברת טיסות בינלאומיות- )ונסיעה ברכבת מהירהעל 
TLV-LED LY 81/2/8103 

DME-TLV LY   31/2/8103      
 

 סיורים, טיולים וכניסות לאתרים כמפורט במסלול הטיול 
  :ג"בסנט פטרסבור ריוטממלון "אכסון 

 )בתי מלון דרגת תיירות או דומה(   מלון "בורודינו" במוסקבה                     
 :חצי פנסיוןכלכלה 
 תחבורה: אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע התוכנית 
  "זאב רגב –מדריך מבית "אופיר טורס 
 מדריך מקומי צמוד דובר אנגלית 
 טיפים, דמי רישום, מיסי נמל והיטל בטחון 
 חנה הייזלרגוני ליווי איר 
 

 מחיר הטיול אינו כולל: 
 

 (לבצע בעת ההרשמה לטיול  ביטוח רפואי ומטען )מומלץ ביותר 
 הוצאות אישיות 
 ."כל מה שאינו מופיע תחת סעיף "הטיול כולל 

 
 

 דמי ביטול בטיול מאורגן:
 

 במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול כדלקמן: 
 $ לאדם78  -מרגע ביצוע ההזמנה 

 $ לאדם903 –יום  11יום עד  13בין 
 $ לאדם 033 –יום  97יום עד  11בין 
 $ לאדם 003 -  ימי עבודה   7יום עד  90בין 
 דמי ביטול 80% -ימים עד מועד הנסיעה   0בין 
 דמי ביטול %011-לטיול  הגעה אי 

 
 

 הערות:
 

 חודשים לפחות ממועד היציאה המתוכנן. 1ישראלי בתוקף  חובה ובאחריות הנוסע להחזיק בדרכון 
 .אין צורך בהנפקת ויזה לרוסיה למחזיקי דרכון ישראלי בתוקף. דרכון זר דורש ויזה          

 
  וון הנסיעה וסדר הימים יאתרי הביקור אך לא בהכרח את כהמסלול מתאר את

 ייתכנו שינויים בסדר הימים.-
 
 במקרה של עליית מחיר הדלק  תחול התוספת על   -  9/9/1390ן ליום סי נמל והיטלי דלק נכוימ

 .הנוסע
 

  אותה ניתן לקבל במשרדנו. 1390כפוף לתנאים ומידע כללי כפי שמפורסמים בחוברת טיולי קיץ 



 

 
 
 

נשמח לתת מידע אמין, מלא ומדויק לגבי הטיול, על מנת לאפשר קבלת החלטה 
 על יסוד נתונים מבוססים.

 רצאות לפני הנסיעה )בתשלום נפרד(. ה 3תינתנה 
 בהמשך.ימסרו לנרשמים פרטים 

 
 

 מחכה לראותכם בחווייה הנהדרת הזו...
 הייזלר חנה

 וח הפקותר

 פרטים והרשמה: חנה הייזלר
12-9473853  151-4383232 

 4321393-177נא לשלוח טופס הרשמה לפקס 

 

 


