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הקדמה
למרות שנדמה כאילו רוסיה היתה כאן תמיד ,בפועל היא תמיד היתה אפופה ענן של מיסתורין,
והאינפורמציה של התייר הרגיל מתומצתת בבליל של הנחות ,שמועות ,פיסות מידע על פשיעה ,עוני בלתי
נתפס ותורים משתרכים לאוכל מחד ,ואוליגרכים עתירי-ממון ,ואוצרות עתיקים מוזהבים מאידך .טיולנו
יעסוק ב 2 -מוקדים :מוסקבה ,עיר הבירה ומרכזה התרבותי של רוסיה ,וסנט פטרסבורג ,אחת הערים
היפות בעולם .שתי ערים אלה משלימות אחת את השניה ,ומתהדרות בהיסטוריה מפוארת ובהווה מרתק
אשר יהפכו את הטיול לחוויה מיוחדת.
מוסקבה מוסקבה ,כסמל לרוח הרוסית ולעוצמה הפוליטית בה ,נוסדה לפני  058שנה ,כך שאין זה מפתיע
שכיום העיר היא ברומטר וגרעין לשינויים המקיפים את כל רוסיה .החיוניות השוררת בה ,הגובלת בבלגן,
הם תוצאה ישירה של התמוטטות הקומוניזם ושל מאמצי האזרחים לשקם את חייהם .העמך מעדיפים
היום שוקי רחוב מאולתרים על פני בתי הכולבו הממשלתיים הענקיים ,והכנסיות שנהרסו או ננטשו
במהלך העידן הסובייטי עוברות שיפוץ אוהב .אבל האווירה האמיתית של העיר נמצאת בפינות החבויות
וב'חורים' הקטנים שלה ,שכל אחד מהם ייחודי.
סט .פטרסבורג -אם מוסקבה היא עיר הבירה האסיאתית ביותר באירופה ,הרי שסנט פטרבורג היא העיר
האירופית ביותר ברוסיה .היא הוקמה על ידי פטר הגדול; וכ'חלון למערב' ,בנקודה שבה נפגשת הטריטוריה
הרוסית עם דרכי הים לצפון אירופה ,נבנתה בפאר ובסדר אירופיים אופייניים למאות ה 80-וה ,-81בעיקר
על ידי אדריכלים אירופיים .התוצאה היא אחת מערי אירופה היפות ביותר; בעוד מוסקבה נדמית מאיימת,
סנט פטרבורג מכשפת .התושבים מחבבים את עירם עד כדי כך ,שהם מכנים אותה פשוט פטר ,וכיום,
למרות הבעיות ,עוברת העיר את מתיחת הפנים שהיתה צריכה לעבור לפני  08שנה.

תוכנית הטיול

יום  - :'8מוסקבה
נטוס בשעות הבוקר המוקדמות למוסקבה ,בירתה של רוסיה ,היושבת על גדות נהר מוסקבה ,ומהווה את
מרכזה הפוליטי והתרבותי .נצא לסיור ראשוני עם העיר הגדולה :נצא לבקר במנזר נובודביץ' אשר במתחמו
נמצאות כנסיות עם ציורי קיר ואיקונות ,וכן בית הקברות שבו קבורים אישים מפורסמים כמו צ'כוב
וחרוצ'וב סיור פנורמי  ,וביקור בבית הכנסת הגדול  .לינה :מוסקבה 4 ( .לילות )
מלון hotel AQUAMARINE/similar, -
יום  - :2מוסקבה
את היום נקדיש להיכרות עמוקה עם העיר המגלמת בתוכה את ההסטוריה של ברית המועצות לשעבר ואת
סימלה .נבקר בכיכר האדומה ובכנסיית ואסילי הקדוש ,נמשיך אל מתחם הקרמלין בו שוכנים מוסדות
הסובייט העליון ובמוזיאון "אוצרות הזהב של הצארים " והנשק .נראה את המאוזוליאום של לנין.,נמשיך
ונבקר בתחנת המטרו המפורסמת של מוסקבה המכילה מוזאיקות פסלים ונברשות ועוד אוצרות שנלקחו
בימי סטלין .לסיום נמשיך אל רחוב ארבט  ,מדרחוב ובו חנויות ספרים עתיקים,סמטאות עם רוכלים וסחר
מגוון  .הטיול יעשה רגלית בשילוב תחבורה ציבורית – מטרו  .לינה :מוסקבה.
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יום  -3מוסקבה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לבקר במוזיאון טרטיאקוב  ,בו נראה שלל אומנות רוסית לתקופותיה ,חלקו
השני של היום יעשה עם רכב  .נמשיך אל כנסיית גואל המחודשת ונערוך תצפית מהגג...מתחם
נצא לסיור לילה מיוחד "מוסקבה בלילה" .לינה מוסקבה
האונבריסטה וגבעת לנין .
יום  - :4מוסקבה
היום נטייל במוזיאון פנורמה בורדינו נבקר באנדרטת הניצחון על הגרמנים במלחמת העולם השניה ..בבית
הכנסת ,נצא לשייט קסום על נהר מוסקבה .נבקר ברחוב וארוארקה  .לינה מוסקבה
יום  - :5סרגייב פוסאד  -זגורסק  -עיר "הזהב" – סוזדאל ( ) Suzdal
נצא לאחת הערים העתיקות ,המכונה "עיר הזהב" משום צבע הזהב של כיפות הכנסיות .סרגייב פוסאד
אשר הושב לה שמה העתיק זגורסק .עיר זו היא אחד המרכזים הדתיים החשובים ברוסיה .נבקר
בכנסיות ,מנזרים ,במוזיאון ובקבר סרגיי הקדוש .אחר הצוהריים נמשיך לסוזדאל עיר קטנה – שתאפשר
לנו הצצע על החיים מחוץ למוסקבה – נטייל בעיר זו ככל שיותיר לנו הזמן  .ארוחת ערב .
לינה סוזדאל 8 ( -לילה ) מלון Vladimir-
יום  -6סוזדאל – ולאדימיר (  - ) Vladimirסט .פטרסבורג (לנינגרד)
נשלים את סיורנו בסוזדאל וניסע לולאדימיר השייכת גםם לערי " הזהב " בעלת חשיבות בהיסוטריה של
ימי הביניים ברוסיה  .נטייל באתרי העיר ב " שער הזהב " בסיום הסיור נחזור למוסקבה ובערב נטוס
לסט .פטרסבורג .לאחר הנחיתה העברה למלון .לינה :סט .פטרסבורג 5 ( .לילות )
מלון DEMETRA -או דומה
יום  - 7סט .פטרסבורג (לנינגרד)
דוסטוייבסקי תיאר את סט פטרסבורג ,אשר שימשה כעיר בירה בימי הצארים ,במילים" :העיר הפנטסטית
ביותר ,בעלת ההיסטוריה הפנטסטית ביותר מכל ערי כדור הארץ" .העיר ,שנבנתה על-מנת להתחרות
בבירות אירופה האחרות ,נחשבת ליפה שבערי רוסיה ,ולאחת הערים היפות בעולם .לאחר ארוחת הבוקר
נצא אל ארמון החורף של הצארים בו נמצא מוזיאון ההרמיטאג' ,הנחשב לאחד המוזיאונים הגדולים
בעולם לאומנות .המוזיאון מכיל  3מיליון ממצאים ,הפזורים לאורך  81ק"מ של גלריות המכילות פסלים ,
ציורים  ,רהיטים  ,ופריטי אמנות אחרים ,חלקן של אומנים ידועי שם כמו לאונרדו דה וינצ'י ,רמברנט ,ואן
גוך ועוד כולל כניסה לחדר הזהב .אחר הצהריים .נבקר במצודת פטר ופול השוכנת באי "הארנבת" בה קבור
פטר הגדול ,לינה :סט .פטרסבורג.
יום -0.:סט .פטרסבורג  -העיירה פושקין וכיכר הנצחון
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל העיירה פושקין ,לביקור בארמון קתרינה ,והפארק הסמוך עליה.
ארמון קתרינה נבנה בסגנון בארוקי והושקעו בו למעלה מ 888 -ק"ג של זהר טהור .חזיתו כוללת כיפות
זהובות ועיטורים ,וחדריו מקושטים מראות ,נברשות ופסלי מלאכים .נשוב לסט .פטרסבורג ונבקר
במוזיאון המצור (לזכר המצור על סט פטרסבורג בימי מלה"ע השניה) אשר בכיכר הנצחון .אחה"צ נחזור אל
סט .פטרסבורג ונצא לשייט בנהר נווה ובתעלותיו .לינה :סט .פטרסבורג.
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יום  -1סט .פטרסבורג וסביבתה
בבוקר ניסע לארמון הקיץ של פטר הגדול ,פטרודבורץ' .הארמון ממוקם לאורך חוף המפרץ הבלטי והינו
העתק של ארמון ורסאי הצרפתי וגניו .נבקר באולמות ,בגנים המרשימים ,בהם פסלים ,מזרקות ואגמי מים.
נחזור אל סט .פטרסבורג ונצא לשייט בנהר נווה ובתעלותיו  .נמשיך ונבקר בקתדרלת איזיק הממחישה
את השינוי במסורת הדתית הרוסית  .נחזור לעיר ונבקר בבית הכנסת הגדול והמיוחד של העיר .נמשיך
ונשוטט בין סמטאות ורחובות העיר הקסומות .לינה  :סט .פטרסבורג
יום  -88סט .פטרסבורג
הבוקר נצא לבקר בארמון של משפחת יוסיפוב ,המשפחה העשירה ורבת כמקום הרצחו של רספוטין.
נמשיך ונבקר בקתדרלת איזיק הממחישה את השינוי במסורת הדתית הרוסית  .אחה"צ נטייל לאורך
שדרת נייבסקי ,הרחוב הראשי בסט .פטרסבורג ,ובו חניות ספרים למכביר אשר אוצרות את אגדות סט.
פטרסבורג על שלל סופריה והרומנים שכתבו .ג'ון ניקולסון ,מחבר "פטרבורג אחרת" כתב" :שאלת הקיום
בפטרבורג היא למעשה שאלת הקיום המציאותי בעיר שבעצמה אינה מציאותית .בעוד שבערים סובייטיות
אחרות יש מחסור במוצרים כמו נרות  ,סבון  ,ביצים וסוכר ,בפטרסבורג חסרה מציאות  ."...בלילה נצא
לשייט מיוחד חלק "מהלילות הלבנים"  .לינה :סט .פטרסבורג.
יום -88 :סט .פטרסבורג  -ת"א-
בשעות הבוקר נטוס לת"א אליה נגיע בשעות הצהריים

מחיר הטיול:
המחיר כולל:
.8
.2
.3
.4
.5

לינה במלונות המופיעים בהצעה או דומים להם (  4כוכבים ) .כולל ארוחת בוקר.
ארוחת ערב בסוזדאל.
כל הסיורים והכניסות כמפורט בתוכנית.
סיור ערב במוסקבה
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית.

.6
.7

תחבורה צמודה במהלך הסירים .או שימוש בתחבורה ציבורית כמפורט בתוכנית.
שייט כמפורט בתוכנית -.במוסקבה  ,ובסט .פטרסבורג – כולל שיט לילי מאוחר ללילות הלבנים
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המחיר אינו כולל:
.8

טיסות בינלאומיות  + -מסי נמל ודלק.

.2

טיסת פנים מוסקבה-סט .פטרסבורג

.3

ארוחות שאינן כלולות .צהריים וערב .

 .4בטוח רפואי ומטען.
.5

מסי נמל המוטלים ע"י השלטונות.

.6

כל מה שאינו מופיע בסעיף כלול.
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