
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dia 1.- GRANOLLERS - BARCELONA – MOSCÚ (Sopar) 
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per agafar vol a Moscú via Frankfurt.  
Arribada i trasllat a l’hotel. Sopar a l’hotel.  
 
Dia 2.- MOSCÚ  (Pensió complerta) 
Esmorzar a l’hotel.  Començarem el dia amb un visita panorámica completa de Moscú, a continuació visitarem 
l’exterior del Monastir de Novodévichi i el seu conegut “Llac dels Cignes”. Dinar. 
A continuació recorregut a preu pel centre històric, visita al metro de Moscú i sopar a l’hotel.  
 
Dia 3.- MOSCÚ (Pensió complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Visitarem  el Kremlin i les seves Catedrals. Dinar.  
A continuació visita de la catedral de Cristo Redentor, el barri de l’ «Octubre Rojo», passejarem pel barri de 
Zamoskvorechye i la Galeria Tretiakov. Sopar a l’hotel.  
 
Dia 4.- MOSCÚ – SERGUIEV POSAD – IZMÁILOVO – SANT PETERBURG (Pensió Complerta)  
Esmorzar a l’hotel i excursió a Serguiev Posad, el “Vaticà Rus” i visita al Monastir.  Dinar a Izmailovo. Tren diurn Sapsan 
entre Moscú i Sant Petersbug.  
Trasllat a l’hotel de Sant Petersburg. Sopar. 
 
 
 

    RÚSSIA 
MOSCOU I SANT PETERSBURG 

Setembre de 2021 

Des de Granollers, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

PENSIÓ COMPLETA – VIATGE DE 8 DIES / 7 NITS 

LA PLAÇA ROJA DE MOSCÚ, LA CATEDRAL DE ST BASILI, SANT PETERSBURG...  
Ciutats històriques, riqueses artístiques, món rural idíl·lic i una gran vida nocturna.  
Sense oblidar les impressionants esglésies ortodoxes, tant si t’agrada la cultura com l’art, 
Rússia no et deixarà indiferent. 
 i C, LA CIUTAT QUE MAI DORM, I WASHINGTON, CAPITAL FEDERAL 



 

HOTELS PREVISTOS*: 
HOTEL AZIMUT HOTEL OLIMPIC 4* 
Adreça: Olympiski Prospekt 18/1, Meshchansky, 
129110 Moscow, Rússia 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL SOKOS VASILIEVSKY 4* 
Adreça: Vasilievsky Island, 8th Line, 11 - 13, 
Vasileostrovskiy, 190034 Sant Petersburg, Rússia 
 
 
 
 
 
 
 
VOL PREVIST: 
En reprogramació   
 
 
 
 
Grup mínim 20 persones. 
 

 
 
 
 
Dia 5.- SANT PETERSBURG (Pensió Complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Començarem fent una visita panoràmica completa de Sant Petersburg. Petit passeig pel barri de  
Dostoievski, visita al Mercat Kuznechny, a l’exterior del buc “Aurora” i de la Cabana de Pere El Gran. Visita de la 
Fortalesa de Pere i Pau i la seva catedral i el panteó dels zars  Románov. Dinar. 
Visita a la Catedral de Sant Isaac i ascens a la seva cúpula i teulada. Passeig guiat per l’avinguda Nevsky i el barri de les 
Arts. Visita a l’Església de Sant Salvador sobre la Sang Vessada. Sopar a l’hotel. 
 
Dia 6.- SANT PETERBURG (Pensió Complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Visita al Palau Peterhof. Dinar 
Petit passeig pel barri de Palau i visita al Museu Hermitage  
Sopar a l’hotel.  
 
Dia 7.- SANT PETERBURG (Pensió Complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Excursió a Pavlovsk i visita del Palau i parc. A continuació visita del Parc de Catalina a Pushkin i 
exterior del Palau  de Catalina. Retorn a St. Petersburg. Dinar.  
Visita a la catedral de la Trinitat i assistència parcial a missa ortodoxa cantada.  
Sopar de comiat amb dances tradicionals.  
 
Dia 8.- SANT PETERSBURG - BARCELONA  - GRANOLLERS  
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport.  Vol a Barcelona amb escala a Viena.  
Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Guia acompanyant de la nostra agència des de 
Granollers i durant tot el viatge 
 Guia de parla castellana a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 7 nits hotel  en pensió complerta, aigua inclosa 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Tren Sapsan en classe turista 
 Les propines al guia local / xòfer 
 Visat d’entrada a Rússia (gestionat 35 dies abans de 
la sortida)  
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica i 
d’anul.lació (veure cobertures a  contracte) 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes que no siguin aigua  
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  
 
* Preus i detall de viatge pendent de reconfirmació degut a la 
reprogramació a setembre 2021  
 

PREU PER PERSONA:  1.905 € + TAXES 175 € = 2.080 €* 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 410 € 


