
 
 

 

 

 

 

سال بدون  4-2

 تخت

سال با  5-22

 تخت

 سرویس تاریخ دبل سینگل
درجه 

 هتل
 هتل مسکو هتل سنت پترزبورگ

 BB 4* A Park Inn Pribaltiyskaya Club Cosmos تیر 00و03و20و20و22 00,030333 000,30333 000330333 000330333

 BB 4* A Moskva Club Cosmos تیر 20 00,030333 000,30333 000330333 000330333

 BB 4* TOP Park Inn Pulkovskaya President تیر 20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Azimut St. Petersburg President تیر 00و20و20و20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Moskva President تیر 00و 03و  20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Moskva Korston تیر 03و 20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Moskva Novotel Center تیر 00 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Park Inn Pribaltiyskaya President تیر ,2و20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Park Inn Pulkovskaya Holiday Inn Seligerskaya تیر ,2و  20و  20 00,330333 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Park Inn Pulkovskaya Novotel Center تیر 20 30333,,00 00,30333, 002330333 002330333

 BB 4* TOP Moskva    Hilton Garden Krasnoselskaya تیر ,2و 20و  22و20 003030333 00030333, 00,330333 000330333

 BB 4* TOP Park Inn Pribaltiyskaya Holidy Inn Seligerskaya تیر 22 003030333 00030333, 00,330333 000330333

 BB 4* TOP Sokos Olympia President تیر 03و22 003030333 00030333, 0,330333 000330333

 BB 4*DLX Park Inn Nevsky Azimut Olympic تیر 31 000,30333 30333,,0, 000330333 000330333

 BB 4*DLX Vedensky Azimut Olympic تیر ,2 000,30333 30333,,0, 000330333 000330333

تیر 00و,2و20و0و20 000,30333 30333,,0, 000330333 000330333  BB 4*DLX Sokos Olympia Novotel Moscow City 

 BB 4* DLX Park Inn Nevsky Novotel Moscow City تیر 20 000,30333 00,030333 000330333 000330333

 BB 4* DLX Sokos  Vasilevsky Azimut Olympic تیر 03و20 000,30333 00,030333 000330333 000330333

 BB 4* DLX Indigo Novotel Moscow City تیر 03 000,30333 00,030333 000330333 000330333

 BB 4* DLX Sokos  Vasilevsky Radisson Belaroskaya تیر 20 000,30333 00,030333 000330333 000330333

 BB 4* DLX تیر  20 0030333, 00,030333 00,330333 000330333
Baltic Star Palace of 

Congresses 
Hilton Leningradskaya 

 BB 5*DLX Angeletevve Hilton Leningradskaya تیر 22و20 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Sokos Palace Bridge Golden Ring تیر 20و22 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Sokos Palace Grand Mariott تیر 03 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX تیر 24 00330333, 00,030333 00,330333 000330333
Baltic Star Palace of 

Congresses 
Swissotel 

 BB 5*DLX Radisson Royal St. Petersburg Swissotel تیر 24 0330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Angleterre Swissotel تیر 20 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Emerald Marriot Novy Arbat تیر ,2 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX تیر 22 00330333, 00,030333 00,330333 000330333
Baltic Star Palace of 

Congresses 
Radisson Royal 

 BB 5*DLX Corinthia Nevesky Grand Mariott تیر 20 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Angleterre Mariott Grand تیر 31 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX Corinthia Nevesky Palace Shevaton Palace تیر 28 00330333, 00,030333 00,330333 000330333

 BB 5*DLX تیر ,2 00330333, 00,030333 00,330333 000330333
Baltic Star Palace of 

Congresses 
Marriot Novy Arbat 

 

 

 

 

 

  2931تیر  22شروع از 
شب سنت پترزبورگ 4شب مسکو +  9  

 

 31تــابستـان 
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وعده نهار+ ترانسفر فرودگاهی+ راهنمای فارسی زبان+ گشت طبق  4یا  2+ شب اقامت+ صبحانه 7هواییویزا+ بلیط رفت و برگشت+بلیط داخلی 

ت برنامه+ سیم کارت رایگان برای هر اتاق+ بیمه
ما

خد
 

  گردشگریمکان  44قیمت های ویژه ، بازدید پیش از 

  شش پرواز در هفته )جمعه، شنبه، یکشنبه ، چهارشنبه، پنج شنبه( 944 -144ایر باس مدرن و پهن پیکر 

 واز داخلی تنها پرواز مستقیم  )ویژه شب های سفید( )یک هفته مسکو، یک هفته سنت پترزبورگ(،ضمناً مزیت پرواز قشم ایر فقط استفاده از یک مسیر پر 

 واز  فقط سه ساعت و چهل و پنج دقیقه بدون ترانزیت، طول پر 

  صبح هر روز  7بهترین زمان پروازی 

 استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج 

 .هتل ها با ستاره های واقعی و از گروه های بین المللی می باشد 

  .هتل ها در بهترین مکان شهر و نزدیک مترو و مرکز خریدمی باشد 

  4برای هتل های*A   وTop+ *4  دو وعده غذارستوران رایگان 

  برای هتل هایDLX *4 و DLX * : 5   4.وعده غذا )رستوران( بصورت رایگان اضافه می گردد     ( مهم: در هتلPulkovskaya ).سه وعده غذا اضافه شده است 

  یورو 94444بیمه مسافرتی با سقف 

  پروازهای داخلی با هواپیمایی ایر باس یا بوئینگ، بهترین ساعات روز 

 راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت  با مجوز رسمی از سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری 
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 2  رنگی زمینه سفید 9×4قطعه عکس تمام رخ 

  ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل 

  مسافر )شغل، آدرس محل کار، آدرس منزل، با ذکر شماره تلفن(مشخصات 

 .طبق ضوابط جدید سفارت، کلیه مسافرین متقاضی باید دارای پاسپورت جداگانه باشند و به هیچ عنوان به شخص همراه ویزا داده نمی شود 

 مبلغ بلیط الباقی قابل استرداد می باشد.74ز کسر شرایط کنسلی: پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد و قبل از صدور ویزا پس ا % 

  ،ک هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت  عیناً دریافت می گردد. آیسان پرواز در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری
دار
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 برنامه آزاد -تحویل اتاق ها -ترانسفر از شرمیتوا  به هتل -استقبال فرودگاهی روز اول:
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 -نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ -هتل مسکو  -نقطه صفر شهر مسکو -گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: بازدید از مجموعه میدان سرخ  –حرکت از هتل  -صرف صبحانه روز دوم:

کلیسای  2دان سابورنایا و بازدید از داخل محوطه کاخ کرملین و می -کلیسای واسیلی مقدس )شاهکار معماری جهان(  -مرکز خرید گوم -یادبود جنگ جهانی دوم -باغ الکساندر -میدان مانژ

 بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری -استراحت -بازگشت به هتل -صرف ناهار -بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان -بزرگترین توپ جنگی دنیا -مجموعه

تندیس و پارک پیروزی ) یادبود  –ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو  –به همراه هدست بیسیم شامل: تپه گنجشک ها )بام مسکو( شهری کامل گشت  –حرکت از هتل  –صرف صبحانه روز سوم:

نمای بیرونی کاخ  -اتر روسیه بالشوی تئ–نمای بیرونی ساختمان دوما روسیه  -کلیسای عیسی منجی ) بزرگترین و مرتفع ترین کلیسای اورتودکس شرقی در جهان( -ه(جنگ کبیر ملی میهنی روسی

 بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری –و بازگشت به هتل با مترو  صرف ناهار  -خیابان آربات قدیم –خیابان آربات جدید-سفید(  شوراها )کاخ

 آزاد برنامه  -تحویل اتاق ها   -ل انتقال به هت -استقبال فرودگاهی –رزبورگ تبه شهر سنت پحرکت از مسکو  -انتقال به فرودگاه  -تحویل اتاق ها -صرف صبحانه   روز چهارم:

بازدید از نمای -میدان اسحاق –رزبورگتراه آهن اصلی شهر سنت پ –بازدید کلیسای کازان :شامل به همراه هدست بیسمشهری  کامل گشت –از هتل حرکت  –صرف صبحانهروز پنجم:

میدان  -خیابان نفسکی –جزیره خرگوش ها اولین جزیره شهر –بازدید از قلعه پطرو پاول  -مرکگساختمان –رزبورگتاولین بندرگاه شهر سنت پ –تندیسنیکالی اول  –بیرونیکلیسای اسحاق 

بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده  –بازگشت به هتل  -ید از موزه ارمیتاژ ) دومین موزه بزرگ  جهان (بازد - صرف ناهار -کاخ زمستانی -تندیس پطر کبیر  -ستونالکساندر –قصر

 ازتورهای اختیاری

بعد از ظهر وقت   -صرف ناهار  -فنالندخلیج  -پارک باالیی و پارک پایینی–پترگوف )ورسای روسی یا پایتخت فواره ها ( استراحتگاه تابستانی تزارها –حرکت از هتل  –صرف صبحانه روز ششم:

 آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری 

 روز آزاد برای استفاده از برنامه اختیاری -صرف صبحانه روز هفتم:

 بازگشت به ایران –حرکت به سمت فرودگاه پولکوا  –تحویل اتاق ها  –صرف صبحانه :روز هشتم

  سال کمیسیون تعلق نمی گیرد .  5نصف بزرگسال می باشد و به کودکان زیر 5-22کمیسیون کودک 

  باشد.تومان می 444/24کانتر 

  مبلغINF 444/554 .تومان و بدون کمیسیون می باشد 

  افت خواهد شد .تومان مازاد دری 14،444سال مبلغ  55عالوه بر هزینه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین باالی 

 CHECK IN  و  24:44ساعتCHECK OUT  می باشد . 22:44ساعت 

  در قبال کنترل پاسپورت  هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت. آیسان پروازمسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت 

  می باشد. )در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دالر دریافت نخواهد شد.( % از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی54ارسال 
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