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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ένα ταξίδι στη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί μοναδική εμπειρία. Η υπέροχη πρωτεύουσα μιας 

υπερδύναμης, η Μόσχα των Ρομανόφ, του Τολστόι, των μπαλέτων Μπολσόι αλλά και των 

μοναδικών ορθόδοξων εκκλησιών, των υπέροχων γκαλερί και των εκπληκτικών μουσείων 

εναλλάσσεται με την άλλοτε εναλλακτική, μοντέρνα και βέβαια πολυτελή όψη των διάσημων 

εμπορικών κέντρων, των απέραντων πάρκων και των γραφικών πεζόδρομων που αρμονικά 

συνδυάζουν κτίρια υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικής με σύγχρονα καφέ και καταστήματα με 

χειροτεχνήματα από κεχριμπάρι, ασήμι, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους. 

 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
… σχεδιασμένο από τους πιο έμπειρους διοργανωτές της αγοράς… 

 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ταξίδι με άρτια κατανομή χρόνου, χωρίς πολύωρες αναμονές εκτός 

ξενοδοχείων, και επικεντρωμένο σε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα 
 
 

 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με AEGEAN,  Αθήνα - Αγία Πετρούπολη ///  Μόσχα - Αθήνα 
Αεροπορική πτήση Αγία Πετρούπολη Μόσχα και όχι με τραίνο 
 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*sup  
2 διανυκτερεύσεις Μόσχα NOVOTEL CENTER / AZIMUT SMOLENSKYA  
4 διανυκτερεύσεις Αγία Πετρούπολη SOKOS HOTELS / MARRIOTT / HOLIDAY INN   
1 διανυκτέρευση Σουζντάλ του Χρυσού Δακτυλίου PUSHKARSKAYA SLOBODA  
 

 Πλήρες οδοιπορικό στο Χρυσό Δακτύλιο με επισκέψεις στις σημαντικές πόλεις 
Σέργιεβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ) με το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας 
Βλάντιμιρ με την Χρυσή Πύλη και τους Καθεδρικούς Ουσπένσκι & Ντιμιτριέφσκι 
Σουζντάλ με το Κρεμλίνο, το μουσείο Ξύλινης τέχνης και το παλάτι Κρεστοβάγια 
 

 Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) καθημερινά στα ξενοδοχεία 
 Επίσκεψη στο Κρεμλίνο της Μόσχας με τους Καθεδρικούς Ναούς και το Παλάτι των 

Συνεδρίων 
 Επίσκεψη στο μετρό της Μόσχας και στο μουσείο Μνήμης των Κοσμοναυτών 
 Επίσκεψη ΔΩΡΟ στο Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν, το μεγαλύτερο μουσείο 

Ευρωπαϊκής τέχνης στην Μόσχα. 
 Επίσκεψη στο μουσείο Ερμιτάζ (χειμερινά ανάκτορα Τσάρων) στην Αγία 

Πετρούπολη 
 Επίσκεψη στο Φρούριο Πέτρου & Παύλου με τους τάφους των Τσάρων 
 Εκδρομή με επισκέψεις στο πολυτελές ανάκτορο της Αικατερίνης στο Τσερσκόε  

Σέλο, το χωριό των Τσάρων, και στα θερινά ανάκτορα στο Πέτερχοφ  
 Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων 
 Βίζα και υποχρεωτική ασφάλεια από το προξενείο της Ρωσίας 
 Τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός  / συνοδός  
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ΜΟΣΧΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Αγία Πετρούπολη 
Τι πιο ξεκούραστο από το να πετάξει κανείς απευθείας από την Αθήνα με την ασφάλεια της 
AEGEAN AIRLINES για την παραμυθένια Αγία Πετρούπολη, χωρίς να σπαταλήσει πολύτιμο 
χρόνο σε ενδιάμεσα αεροδρόμια. Η μεταμεσονύκτια άφιξη μας στο ξενοδοχείο και ένας καλός 
ύπνος, θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε κεφάτοι και ξεκούραστοι την επόμενη μέρα την 
εξερεύνηση της πόλης. Μιας πόλης που ιδρύθηκε το 1703 από τον Μέγα Πέτρο σαν προπύργιο 
της Ρωσίας στην Δύση, υπήρξε πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για 215 χρόνια και 
φιλοτεχνήθηκε με κορυφαία μνημεία και εκπληκτικά κτίρια έτσι ώστε να αποτελεί ένα υπαίθριο 
αρχιτεκτονικό μουσείο που παρά το νεαρό της ηλικίας της, μόλις 300 ετών, είναι τόσο 
εντυπωσιακή που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη με την εξαίρετη ομορφιά της. 

 
Ημέρα 2η: Αγία Πετρούπολη (ξενάγηση πόλης, Φρούριο Πέτρου & Παύλου)  
Η Αγία Πετρούπολη είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Στη 
σημερινή μας ξενάγηση θα αντικρίσουμε το Ναυαρχείο με τον υπέροχο χρυσό τρούλο, τον 
επιβλητικό Ναό του Αγίου Ισαάκ, ο οποίος χτιζόταν επί 40 χρόνια και για την αποπεράτωσή 
του χρησιμοποιήθηκαν 40.000 εργάτες, την εκκλησία του «Σωτήρος πάνω στο αίμα» που 
μοιάζει πολύ με τον Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, την πλατεία των 
Δεκεμβριστών, το θέατρο Μαρίνσκι, έδρα των μπαλέτων του Κίροφ,  και τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου. Θα συνεχίσουμε την ξενάγηση της υπέροχης πόλης γνωρίζοντας μια από τις πιο 
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διάσημες ιστορικές φυλακές της Ρωσίας, το Φρούριο Πέτρου και Παύλου. Χτίστηκε από το 
Μεγάλο Πέτρο σ’ ένα νησάκι στις εκβολές του Νέβα για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα. 
Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε» πολλούς 
διάσημους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον 
Ντοστογιέφκσι, τον Τρότσκι, τον Γκόρκι κ.ά. και φιλοξενεί τους τάφους των τσάρων της εποχής. 
Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε στην λεωφόρο Νιέφσκι. Πρόκειται για 
ένα εμπορικό δρόμο 4,2 χιλιομέτρων στον οποίο θα βρείτε καταστήματα σχεδιαστών μόδας, 
γκαλερί και πολύ καλά εστιατόρια. Δείπνο. 
 
Ημέρα 3η: Αγία Πετρούπολη (μουσείο ανάκτορο Ερμιτάζ) 
Η σημερινή ξενάγησή 
μας στο εκπληκτικό 
χειμερινό ανάκτορο των 
τσάρων, το 
καταπληκτικό Ερμιτάζ, 
θα μας συναρπάσει. Το 
σύμπλεγμα των πέντε 
ανακτόρων, στεγάζεται 
σε ένα υπέροχο κτιριακό 
συγκρότημα βαμμένο 
σε πράσινους παστέλ 
και λευκούς τόνους. Το 
Ερμιτάζ είναι 
εξωπραγματικά μεγάλο, 
στεγάζει περισσότερα 
από 3 εκατ. έργα τέχνης. 
Θα θαυμάσουμε την 
“Παναγία με το Βρέφος”, 
του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, την “Επιστροφή 
του Ασώτου”, του Ρέμπραντ, αλλά και εκατοντάδες διάσημα έργα των κορυφαίων ζωγράφων 
της παγκόσμιας ιστορίας τέχνης. Η δε αίθουσες του με τα Αιγυπτιακά εκθέματα καθώς και ο 
τομέας με τα Αρχαία Ελληνικά ευρήματα συναγωνίζονται με άνεση τα σπουδαιότερα μουσεία 
του είδους στο πλανήτη. Στο λεύθερο απόγευμα προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση μπαλέτου στο Θέατρο Μαρίνσκι όπου για πάνω από 200 χρόνια διάσημοι χορευτές 
όπως ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ και ο Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ χόρεψαν σε αυτή τη σκηνή ή στο 
πρόσφατα ανακαινισμένο θέατρο Μικχαϊλόφσκι που, αν και δεν είναι τόσο μεγάλο και τόσο 
πολυτελές, κερδίζει συνεχώς καινούργιο κοινό καθώς λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Δείπνο.  
 
Ημέρα 4η: Αγία Πετρούπολη (Τσερσκόε Σέλο παλάτι Αικατερινής, Πέτερχοφ θερινά 
ανάκτορα)  
Εκπληκτική η σημερινή μας μέρα. Θα αφουγκραστούμε τη ζωή των τσάρων ξεκινώντας από το 
Τσερσκόε Σέλο, «το χωριό του Τσάρου».  Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα εξοχικών παλατιών και 
άρκων 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης το οποίο αποτέλεσε τη βάση της πόλης 
Πούσκιν (περιφέρεια Λένινγκραντ), στην οποία υπάγεται σήμερα. Βεβαίως περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η ιστορία του Τσερσκόε 
Σέλο ξεκίνησε το 1710, όταν η αυτοκράτειρα Αικατερίνη (σύζυγος του Μεγάλου Πέτρου) ίδρυσε 
την πόλη σε εδάφη που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Το 1724 η Αικατερίνη ανήγειρε τα 
πρώτα εξοχικά καταλύματα, καθώς και το ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(Μπλαγκοβέστσενσκαγια). Αργότερα η κόρη της Ελισάβετ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα 
Βαρθολομαίο Ραστρέλι, την ανέγερση του μπαρόκ Παλατιού στη μνήμη της μητέρας της, 
Αικατερίνης. Η κεχριμπαρένια αίθουσα δεσπόζει στο υπέροχο αυτό ανάκτορο που, λόγω της 
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μοναδικής και σπάνιας ομορφιάς της, είχε φτάσει να θεωρείται το όγδοο θαύμα του κόσμου. 
Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Πέτερχοφ (Peterhof), ένα από τα πιο διάσημα ανακτορικά 
συμπλέγματα της Ευρώπης, 30χλμ δυτικά της Αγίας Πετρούπολης που οικοδομήθηκε ως 
θερινή κατοικία από τον τσάρο της Ρωσίας Πέτρο Α΄ τον Μεγάλο. Επονομάστηκε «Ρωσικές 
Βερσαλλίες» και αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου Πέτρου. Το ίδιο το 
ανάκτορο υπέστη τεράστιες καταστροφές κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων 
μετά το πέρας της αποτυχημένης πολιορκίας του Λένινγκραντ -  όπως ονομαζόταν τότε η Αγία 
Πετρούπολη. Ξαναχτίστηκε σχεδόν από την αρχή εστιάζοντας κυρίως στην εξωτερική του όψη, 
με τους εσωτερικούς του χώρους να μην θυμίζουν σε τίποτα την αίγλη και την λάμψη των 
προπολεμικών χρόνων. Ευτυχώς ανέλπιστα σώθηκαν οι διάσημοι κήποι στους οποίους 
επικεντρώνεται η επίσκεψη μας, όπου θα περιηγηθούμε θαυμάζοντας τις εξαιρετικές μπαρόκ 
ρυθμού διακοσμήσεις στις πάνω από 100 κρίνες, και θα περπατήσουμε έως τον Κόλπο της 
Φινλανδίας, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και μοναδικής κηποτεχνικής. 
Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Δείπνο. 
 

Ημέρα 5η: Αγία Πετρούπολη (Μόσχα) – Σουζντάλ Χρυσός Δακτύλιος  
Πρωινή πτήση για την Μόσχα και το οδοιπορικό μας στο Χρυσό Δακτύλιο ξεκινάει από το 
Σεργκιέβ Ποσάντ, γνωστό και ως Ζαγκόρσκ, σε απόσταση 70 χλμ. βορειοανατολικά της 
Μόσχας, όπου βρίσκεται το θρησκευτικό κέντρο της Ρωσίας, η έδρα της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και των Ρώσων Πατριαρχών. Στην ευρύτερη περιοχή δεσπόζει το μοναστήρι του 
Αγίου Σεργίου - Αγίας Τριάδας (η μια από τις 4 Λαύρες της Ρωσίας). Η Μονή ιδρύθηκε το 1345 
από τον Άγιο Σέργιο (1322-1392), του οποίου και το λείψανο φυλάσσεται εκεί. Το αρχιτεκτονικό 
συγκρότημα περιλαμβάνει 50 κτίρια κατασκευασμένα από τεχνίτες της γύρω περιοχής και από 
το 1993 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς της 
ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για το Σουζντάλ που μπορεί σήμερα να είναι μία μικρή επαρχιακή 
πόλη με 10.000 μόλις κατοίκους, είναι όμως από ιστορικής απόψεως πολύ σημαντικό καθώς 
χρονολογείται από το 1024. Αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο πριγκιπάτο του Ιστορικού Χρυσού 
Δακτυλίου της Ρωσίας, που ίδρυσε το 1125 ο «μυθικός» πρίγκηπας Γιούρι Ντολγκορούκυ. Εδώ 



 

5            ΜΟΣΧΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ  8 ημ. 

βρίσκεται το πρώτο Κρεμλίνο (Περιτειχισμένο Κάστρο) της χώρας, το οποίο και θα 
επισκεφθούμε. Θα μας εντυπωσιάσουν τα ψηλά και ανθεκτικά τείχη του και θα μας μαγέψει η 
διάσημη εκκλησία του, της Γεννήσεως της Θεοτόκου με τους πανύψηλους λευκούς τοίχους και 
τους υπέροχους γαλάζιους κρεμμυδοειδείς τρούλους της. Στη συνέχεια μας περιμένει το Παλάτι 
του Αρχιεπισκόπου που στεγάζει ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο με εκθέματα Ρωσικής 
ζωγραφικής καθώς και κειμήλια της πλούσιας ιστορίας της πόλης. Τέλος θα περπατήσουμε τα 
γραφικά δρομάκια της ιστορικής πόλης με τις χαρακτηριστικές μεσαιωνικές της στοές και θα 
ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας με το ενδιαφέρον υπαίθριο μουσείο της Ξύλινης Ρωσικής 
Αρχιτεκτονικής με μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο ξύλινα κτίρια από τις διάφορες ιστορικές 
φάσεις του Χρυσού Δακτυλίου.  Δείπνο.        
 
Ημέρα 6η: Σουζντάλ (Βλαντιμίρ) - Μόσχα  
Οδική αναχώρηση για το 
Βλαντιμίρ. Είναι μια από τις 
παλαιότερες πόλης της  
Ρωσίας και ανήκει στο 
παγκοσμίως διάσημο Χρυσό 
Δακτύλιο, το σύμπλεγμα 
δηλαδή των ιστορικών 
εκείνων πόλεων που 
αποτέλεσαν το εφαλτήριο του 
Ρωσικού πολιτισμού. Το 
Βλαντίμιρ είναι ίσως το 
σπουδαιότερο όλων. 
Διάσημα  αρχιτεκτονικά 
μνημεία-ορόσημα της 
Ρωσικής ιστορίας τo 
κατέστησαν σαν έναν από 
τους μεγαλύτερους 
τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας, που δεν θα 
μπορούσαμε να 
παραλείψουμε. Στην 
σημερινή μας ξενάγηση θα 
επισκεφθούμε την περίφημη 
Χρυσή πύλη η οποία και 
αποτελεί το απόλυτο 
σύμβολο της πόλης. Πριν 
από πολύ καιρό η πύλη ήταν 
είσοδος στην πόλη, αλλά 
σήμερα είναι  το κέντρο του 
Βλαντιμίρ. Θα συνεχίσουμε 
την επίσκεψή μας 
στους  καθεδρικούς ναούς 
Ντιμιτριέφσκι, του Αγίου 
Δημητρίου και Ουσπένσκι, 
της Κοίμησης της Θεοτόκου 
οι οποίοι ανήκουν στη 
περιώνυμη λίστα Παγκόσμιας 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Unesco. Ιδρύθηκαν τον 12ο αιώνα και είχαν τη τύχη να σωθούν 
από τη καταστροφική λαίλαπα της εισβολής των Τατάρων - Μογγόλων. Η εξαιρετική, σημείο 
αναφοράς της Ρωσικής τεχνοτροπίας,  εξωτερική τους αρχιτεκτονική συνδυάζεται ιδανικά με τις 
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θαυμάσιες τοιχογραφίες των μεγαλύτερων Ρώσων εικονογράφων μέσα στους οποίος δεσπόζει, 
η απόλυτη καλλιτεχνική ιδιοφυία του μέγιστου Αντρέι Ρουμπλιώφ. Το Βλαντίμιρ, όπως θα 
διαπιστώσετε, είναι ο ορισμός της πόλης «κόσμημα». Συνεχίζουμε για τη Μόσχα, την απόλυτη 
μητρόπολη της αχανούς χώρας, και ξεκινάμε την γνωριμία μαζί της με το μουσείο των 
Κοσμοναυτών. Το εντυπωσιακό κτίριο στο οποίο στεγάζεται, χτίστηκε το 1964 με σκοπό να 
εκθέσει τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια και 
δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, του πρώτου 
ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Η απογευματινή πανοραμική ξενάγηση που ακολουθεί 
θα μας αποκαλύψει τον εκρηκτικό της χαρακτήρα. Κτίρια ορόσημα που ανήκουν στο διάσημο 
σύμπλεγμα των Επτά Αδελφών, την επιτομή της Σταλινικής αρχιτεκτονικής, όπως το 
Υπουργείο Εξωτερικών, το ξενοδοχείο Ουκράινα και το Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ, φαρδιές, επιβλητικές λεωφόροι, περίφημα πάρκα και φυσικά εντυπωσιακά 
μνημεία από όλες τις φάσεις της Ρωσικής ιστορίας ολοκληρώνουν το «αφήγημα» μίας πόλης 
που δικαιολογεί όσο ελάχιστες το τίτλο της παγκόσμιας Μητρόπολης. Σημείο ενδιαφέροντος 
επίσης αποτελεί και το μετρό της πόλης που θα γνωρίσουμε, όπου οι σταθμοί μοιάζουν 
περισσότερο με υπόγεια παλάτια, στολισμένα με εντυπωσιακούς πολυελαίους, σπάνιους 
πίνακες ζωγραφικής, περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά. Η μέρα μας θα κλείσει με μια βόλτα  
στη μποέμ οδό Αρμπάτ, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, εδώ που ο  
επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 18ου και 19ου αιώνα, των ρομαντικών ποιητών και της 
Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
 

Ημέρα 7η:  Μόσχα (Κρεμλίνο, Κόκκινη Πλατεία, μουσείο Πούσκιν)  
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη φημισμένη Κόκκινη Πλατεία, σήμα κατατεθέν της πόλης αλλά 
και του κράτους. Ο Άγιος Βασίλειος με τους πολύχρωμους, σε σχήμα κρεμμυδιού τρούλους 
του, το πολυτελές κατάστημα Gum, επιτομή της «νέας» περιόδου μετά την αλλαγή του 
καθεστώτος, το μαυσωλείο του Βλαδιμίρ Λένιν, σύμβολο της σοβιετικής εποχής και της 
Οκτωβριανής Επανάστασης θα μας εντυπωσιάσουν. Ο κόσμος όμως των Τσάρων μας 
προκαλεί να τον αφουγκραστούμε. Εισερχόμενοι στο μοναδικό μεσαιωνικό κάστρο του 
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Κρεμλίνου θα αντικρύσουμε τον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου τελούνταν οι 
βαπτίσεις, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους καθώς και τον 
ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή των ηγετών μιας άλλης εποχής. Θα περάσουμε από 
το παλάτι των Συνεδρίων και θα αντικρύσουμε την τεραστίων διαστάσεων καμπάνα και τα 
κανόνια που δεσπόζουν στην μεγαλοπρεπή πλατεία. Η γνωριμία μας με την Ρώσικη 
πρωτεύουσα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη ΔΩΡΟ στο Κρατικό μουσείο Καλών Τεχνών 
Πούσκιν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσείο Ευρωπαϊκής τέχνης στην Μόσχα με 
ενδιαφέρουσες συλλογές από έργα του Ρέμπραντ, πίνακες Φλαμανδών ζωγράφων και 
αρχαιοελληνικούς θησαυρούς. Κορυφαίας σημασίας έκθεμα χαρακτηρίζεται «ο θησαυρός του 
Πριάμου», που διεκδικείται από το Μουσείο του Βερολίνου, ωστόσο οι Ρωσικές αρχές 
αρνούνται την επιστροφή του, θεωρώντας πως τους ανήκει ως αποζημίωση για τα δεινά του Β' 
Παγκόσμιου Πολέμου.  Ένα ακόμη ενδιαφέρον μουσείο είναι και το Πανόραμα Μποροντίνο με 
την ζωγραφική αναπαράσταση της μάχης εναντίον του Ναπολέοντα, το οποίο όμως είναι 
κλειστό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω ανακαίνισης.  
Το βράδυ ένας περίπατος στην αριστοκρατική λεωφόρο Τβερσκάγια, με τα κομψά καφέ και τις 
υπέροχα διακοσμημένες βιτρίνες των διάσημων οίκων μόδας καθώς και το φωτισμένο 
υπερθέαμα της Πλατείας της Επανάστασης και φυσικά της ίδιας της Κόκκινης Πλατείας, θα 
κλείσουν με το πιο ιδανικό τρόπο μια ακόμη υπέροχη μέρα. Δείπνο. 
 
Ημέρα 8η: Μόσχα  – Αθήνα/Θεσσαλονίκη  
Μετά το πρωινό μας και έχοντας περάσει μία εβδομάδα σε ένα μοναδικό προορισμό, 
μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την απευθείας πτήση επιστροφής προς 
την Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1η μέρα Aegean Αθήνα – Αγία Πετρούπολη 23.10 02.55 

5η μέρα Aeroflot Αγία Πετρούπολη - Μόσχα 08.15 09.35 

8η μέρα Aegean Μόσχα – Αθήνα 12.50 16.20 

 
 

ΤΙΜΕΣ 
 

 
BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων– 
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -150€ 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN Αθήνα Αγία Πετρούπολη /// Μόσχα Αθήνα 

 Εσωτερική πτήση Αγία Πετρούπολη Μόσχα  

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*sup με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά 

Μόσχα     : Novotel Centrum / Azimut Smolenskaya 

Αγία Πετρούπολη  : Sokos Olympic Garden / Marriott Courtyard / Holiday Inn Vorota 

Σουζντάλ    : Pushkarskaya Sloboda 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Εισόδους κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων 

 Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ελληνόφωνους ξεναγούς 

 Βίζα Ρωσίας και υποχρεωτική ιατρική ασφάλεια από το Προξενείο της Ρωσίας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Έμπειρο τοπικό ελληνόφωνο αρχηγό/ξεναγό, άριστο γνώστη των περιοχών. 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

Ταξίδι / 
Διάρκεια 

Ξενοδοχεία  
Διατροφή 

Αναχ/ση 2κλινο 1κλινο
 

Φόροι 
 

Παρατηρήσεις 

 
ΜΟΣΧΑ ΑΓΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΧΡΥΣΟΣ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 
 

8 ΗΜΕΡΕΣ 
  

4*s   
 

Ημιδιατροφή 

7, 21/7  
&  

4 ,11, 25/8 
1065   +380 

480 

Στο πόσο των 
φόρων 

περιλαμβάνονται 
είσοδοι, έξοδα 

βίζας Ρωσίας και 
ασφάλεια Ρωσίας 

15/9 1095 +400 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Φιλοδωρήματα/αχθοφορικά/ Ποτά κατά την διάρκεια των δείπνων 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 
 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη τουλάχιστον ισχύ από την ημερομηνία εξόδου 

από τη χώρα και μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 
3,5 Χ 4,5 (ΟΧΙ του διαβατηρίου), τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 Επιβάρυνση 65€ για έκδοση από 14 έως 7 ημέρες. 
 
 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή 

του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος 

για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα 

ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για 

την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας 

και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη 

σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το 

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του 

ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους 

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η 

πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι 

που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 



 

11            ΜΟΣΧΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ  8 ημ. 

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα 

των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό 

χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 


