
Brīnišķīgā Sanktpēterburga
Avio tūre  01.05.20-04.05.20; 
Grupa maks. 12 cilv.
Ceļojuma programma
1.diena.
Pārlidojums Rīga-Sanktpēterburgā 07:55 - 09:10. Sagaidīšana lidostā Pulkovo ar gidu. Liela  apskates ekskursija
pa pilsētu. Daudz interesantu stāstu  par kultūras un arhitektūras pieminekļiem, vēsturiskā centra apskate: Kazaņas
katedrāle, Ņevas prospekts, Marsa laukums, kanāli un tilti pilsētā pie Ņevas. Izmitinašana viesnīcā. Brīvais laiks. 
Nakts viesnīca ( Maijā -„Moika, 5” , Augustā- „Rezidencija Daškovoi” )

2.diena. 
Brokastis viesnīcā. Ekskursija „Sankt-Pēterburga 21 gadsm.”. Jūs redzēsiet: pirmais Sanktpēterburgas
debesskrāpis "Lakhta Center", jaunākais stadions "Gazprom Arena", mūsdienīgums 18. gadsimta ēku sienās uz 
Jauna Holande  sala. Pētera un Pāvila cietokšņa apmeklējums. Kā arī apmeklēsim pērli starp pasaules muzejiem –
slaveno Ermitāžu. 
23:00-02:00 Naksnīgā ekskursija “Mistiskā Sanktpēterburga”, iespēja vērot Ņevas tiltu pacelšanu ar šampanieša
glāzi, ekskursijas laikā Jūs uzzināsiet daudzus noslēpumus un leģendas par šo skaisto pilsētu.  Nakts viesnīcā.

3.diena. 
Brokastis. Dosimies uz Krievijas imperatores Katrīnas II vasaras ārpilsētas rezidenci Carskoe selo (Puškina):
Jums atvērsies Katrīnas pils visā savā baroka stila greznībā, redzēsiet Dzintara zāli, ko ir atjaunojuši krievu
meistari, kā arī lielu gandarījumu Jums sniegs pastaiga pa Katrīnas pils parku ar tās lieliskajiem paviljoniem un
skulptūrām. Parks ir skaists katrā gadalaikā! 
Agriešanās Sanktpēterburgā. Īzaka Katedrāli apmeklējums (pēc vēlēšanas). Katedrāle pārsteidz ar apzeltījumu
greznību, krāsainā marmora daudzveidību, gleznām un mozaīkām. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā.

4.diena. 
Brokastis viesnīcā. Ekskursija Pēterhofā - strūklaku karaļvalsts pie Somijas līča,  Pētera I vasaras rezidenci.
Ekskursija pa parku + 1 mazs pils Brīvajā laikā, pēc vēlēšanas, Jūs varēsiet apskatīt Pēterhofas pili, Grotas vai
baudīt daudzo strūklaku vēsumu. Izbraukšana uz lidostu 17:30. Izlidosna uz  Rīgu20:40.

Ceļojuma cena:  475  EUR + ekskursijas pakete 125 EUR
Ceļojuma cenā ietilpst:
•    aviobiļetes Rīga-Sanktpeterburga-Rīga;
•    iekļauts 1 bagāža 20kg 
•    Transfers lidosta-viesnīca-lidosta(atpakaļ tikai ar ekskursiju uz Pēterhofu)
•    3 naktis 3* klases viesnīcā centrā, 2 - vietīgos numuros ar ērtībām,
•    3  brokastis viesnīcā (zviedru galds); 
•    apskates ekskursija Sanktpēterburgā,

Ekskursijas pakete ietilpst ( ieejas biļetes un ekskursijas): 

•    apskates ekskursija „Sanktpēterburgā 21 gadsm.”  - 30 EUR
•    Naksnīgā ekskursija “Mistiskā Sanktpēterburga” -20 EUR
•    Ermitāža - ieejas biļete, ieeja bez rindas, atļauja fotogrāfēt un uzņemt video (pieauguš.) -15EUR
•    Carskoe selo-Katrīnas pils un dārzs (ieejas biļete, ieeja bez rinda, ekskursija ar vietējo gidu) - 40 EUR
•    ekskursija Pēterhofā –  ieejas biļete un ekskursija pa parku -35 EUR

IZDEVĪGI !!! Pakete tiek apmaksāta tūres pasūtījuma laikā -125 EUR !

Papildus izdevumi :
•    Krievijas E-vīzas LR pilsoņiem 10 EUR (noformēšana 5 darba dienas)
•    med. apdrošināšana  1.70 EUR
•    Īzaka katedrāle - 350 RUB
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
•    pase, derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma;



•    nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadu vec.) ceļojumā līdzi jāņem pase un dzimšanas apliecību. Ja bērns
ceļojumā dodas bez vecākiem, nepieciešama arī notariāli apstiprināta pilnvara.

 https://evisa.kdmid.ru  - E –vīza noformēšana patstavīgi Noformējot patstāvīgi e-vīzu uz S.Peterburgu,
tūrists pats ir atbildīgs par tās pareizu noformēšanu.  Gadījumā, ja vīza nav noformēta pareizi, klients
pats atbild par radušies finansiālajiem zaudējumiem.  E-vīza jābūt izdrukāta (papīra formā)  un
pieejama visu ceļojuma laiku.   

 

https://evisa.kdmid.ru

