
SZENTPÉTERVÁR a tavaszi szünetben 

2016.03.24-28. 

Szervezők: 

Molnárné Vámos Katalin tanárnő és Schlégl Ildikó (Lili-N Tour Kft.) 

Utazás repülővel, moszkvai átszállással az Aeroflot menetrendszerinti járatával. 

 

Odaút: 12:50-17:20, tovább 19:05-20:25  

Vissza: 15:00-16:15, tovább 18:00-19:40 

Időeltolódás! 
Szentpétervár a moszkvai időszámítást 

követi, amely két órával tart előbbre a 

budapesti időnél. 

Szállás 
Hotel 3* központhoz közeli szálloda. 

Kétágyas standard szoba félpanziós 

ellátással 
 

Program 
 

1. nap: Indulás Budapestről moszkvai 

átszállással, menetrendszerinti repülővel Szentpétervárra.  Érkezés után transzfer a szállodába, 

vacsora. 

2. nap   Reggeli a szállodában, majd városnézés autóbusszal (Hopp on-Hopp off), amelynek 

során megtekinthetjük a Nyevszkij sugárutat, az Auróra-cirkálót, a Péter-Pál-erődöt. 

Ezután szabadprogram a városban, majd a világ leghíresebb képzőművészeti gyűjteményét 

őrző Ermitázs (a világörökség része) megtekintése következik. A Téli Palotával egységes 

stílusban épült a Kis Ermitázs, a Régi Ermitázs és a Cári Színház. Az Ermitázs 125 termét 

foglalják el a nagy európai művészet remekei. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, 

El Greco, Raffaello, Tiziano, Rubens, Van Gogh és más művészek  több mint nyolcezer 

alkotása látható itt. Vacsora a szállodában. 

3. nap   Reggeli után buszos utazás keretében megtekinthetjük a talán legismertebb Pétervár 

környéki palotát és annak csodálatos parkját, Peterhofot (Petrodvorec).  A hatalmas 

alapterületű, szökőkutakkal díszített park és a Nyári Palota - az „Orosz Versailles” - 

felejthetetlen élményekkel gazdagítanak. Vacsora után séta a kivilágított városban. 

4. nap  Reggeli után a városnézés folytatása: Vérző Megváltó temploma, Admiralitás, 

valamint azt Izsák-székesegyház. A Vérző Megváltó temploma a II. Sándor ellen - a  

forradalmárok által -  végrehajtott merénylet helyszínén épült fel. A templom  II. Sándor 

emlékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekművét képezi. A templom a szovjet 

időkben raktár szerepét töltötte be, 1970-ben felújításra bezárták, és 27 év után nyitották meg 

újból. Az  Izsák-székesegyház Szentpétervár legnagyobb és legismertebb székesegyháza, 



1858-ban épült. Külön belépőjegy ellenében fel lehet menni a tetőrészre, és a várost az egyik 

legmagasabb pontról megtekinteni. 

5. nap   Reggeli után szabad program (Orosz Múzeum, Dosztojevszkij-ház vagy Szmolnij-

kolostor), majd transzfer a reptérre, hazautazás menetrendszerinti repülővel Budapestre. 

Vízum: 

Ügyintézési idő: 7 munkanap 

Vízum díja: 22.000 Ft/ fő kedvezményesen, amennyiben a szállást irodánkon keresztül 

foglalja a csoport. Benne van az árban. 

Szükséges dokumentumok: 

-1 db színes igazolványkép, mérete: 3,5 cm x 4,5cm 

- útlevél (min. féléves érvényesség visszaút dátumától + 2 egymással szembeni üres oldal 

szükséges); legkésőbb február 15-ig legyen kész az útlevél! 

- utasbiztosítás (irodánkban megköthető, Atlasz, 560 Ft/nap, benne van az árban) 

Részvételi díj: 

 14-18 év között: 187.600 Ft/fő 

 18 év felett: 189.300 Ft/fő 

Fontos: A repülőjegy foglalásig változó ára miatt az ár irányár! 

A részvételi díj tartalmazza a következőket: 

 repülőjegy reptéri illetékkel, 

 transzfer a hotelbe/reptérre, 

 szállás félpanziós ellátással, 

 útlemondási biztosítás, 

 utasbiztosítás, 

 vízum, 

 az 5 nap programjai kísérővel. 

Jelentkezéshez szükséges adatok: 

Az utas pontos, útlevélben szereplő neve:  

Születési dátum:  

Lakcím:  

Szülő telefonszáma:  

Szülő e-mail címe:  

 

Fizetési információk: 

Az előleg összege 130.000 Ft, a hátralékot február 20-ig kell befizetni. 

Jelentkezési határidő: október 1., Molnárné Vámos Katalin tanárnőnél: 120-as tanári 

vagy: molnarne.vamos.katalin@arpad.sulinet.hu 


