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Rússia Imperial, 
Moscou i Sant Petersburg

Sortida: 4 d’Agost         10 dies



4 AGOST (Dijous): SANT ANDREU – 
BARCELONA – MOSCOU

Sortida des del nostre punt d’origen 
cap a l’aeroport del Prat per sortir 
en vol regular AF 2349 a les 06’50 h. 
cap a Moscou (Via Paris). Arribada a 
les 18’35 h., trasllats a l’hotel. Temps 
lliure per tenir el primer contacte amb 
aquesta impressionant ciutat. Sopar i 
allotjament a l’hotel.

5 AGOST (Divendres) : MOSCOU: Visita 
a la ciutat dels Tsars – Metro Moscou

Esmorzar. Al mati, visita a la ciutat de 
Moscou. Iniciarem la panoràmica de la 
ciutat per la Plaça Roja, on s’hi troba 
el Museu de la Historia, la catedral de 
la Intercessió, més coneguda com el 
Temple de San Basili i admirarem el 
conjunt del Convent de les Donzelles, 
amb el llac on es va inspirar Tchaikovsky 
per la composició de la música del 
ballet més famós del món : “El llac dels 
Cignes”.
Finalitzarem el recorregut donant un 
passeig per la Plaça Roja. En aquesta 
visita podrem degustar el típic vodka 
rus. Dinar al Restaurant Kioto. A la 
tarda, visita del Parc de la Victòria 
amb un Obelisc de 85 metres d’alçada 
i amb les seves boniques fonts que el 
rodegen. Seguirem fins el mirador de 
la Universitat des de on es contempla 
el magnífic panorama de la ciutat. 
acabarem el recorregut visitant el 
Metro de Moscou, molt ben decorat 
i més conegut pel nom de Palaus 
subterranis. Fou decorat amb mosaics, 
frescos i estàtues dels millors artistes 
i escultors del país. Destaca la estació 
“Maiakovskaya”. Sopar i allotjament.

6 AGOST (Dissabte): MOSCOU: el 
Kremlin

Esmorzar. Al matí, visitarem el recinte 
emmurallat del Kremlin, antiga 
residencia dels tsars russos i actual seu 
de la Presidència. Aquí podrem gaudir 
de la màgia Plaça de les Catedrals; 
la Catedral de la Assumpció, la més 
important de Rússia, la Catedral de 
la Anunciació i la de Sant Miquel 
Arcàngel. Veurem el Panteó dels 
prínceps moscovites i tsars russos, 
així com altres monuments històrics 
i arquitectònics. Entrada opcional 
a l’armeria, per poder admirar els 
tresors dels Zars. Dinar al Restaurant 
Jodja Nasredin en Khiva. A la tarda, 

realitzarem una interessant visita 
a la Galeria Tretyakov, un dels més 
prestigiosos museus del país, amb 
col·lecció d’icones (s. XIV-XVIII) i 
quadres d’artistes russos dels s. X-VII-
XIX es la millor del món i representa 
la cultura russa de tot el mil·lenni. El 
museu està en un edifici que recorda 
una caseta de contes de fades amb 
colors típics pel “barroc de Nharyskin” 
roig, verd i blanc. Sopar i allotjament 
a l’hotel.

7 AGOST (Diumenge): MOSCOU; 
SERGUIEV POSAD (Ex-Zagorsk)–MOSCOU

Després d’esmorzar, sortida cap 
Zargorsk per visitar l’interessant 
Monestir de San Sergio. Dinar en 
restaurant “Patio Ruso”. Tarda, retorn 
a Moscú i visita al Museu-Panorama de 
Borodinó, creat pel pintor Franz Rubó. 
La mostra principal del museu es la 
tela circular, on el pintor representa 
el moment decisiu de la batalla, quan 
Napoleó va assestar el tret principal 
a l’exèrcit rús. El recorregut del 
panorama va acompanyant amb el 
efectes sonors que reprodueixen el 
soroll del combat. A la nit, proposem 
realitzar una visita opcional per poder 
admirar les il.luminacions de Moscú. 
Sopar i allotjament a l’hotel

8 AGOST (Dilluns): MOSCOU – 
SUZDAL: ANELL D’OR

Esmorzar. Sortida en autocar en 
direcció a Suzdal. Dinar en restaurant 
Traktir. A la tarda, visita de Suzdal. 
Sopar i allotjament a l’hotel. 

9 AGOST (Dimarts) : SUZDAL – 
VLADIMIRMOSCU - SANT PETERSBURG

Després d’esmorzar, realitzarem 
l’excursió a Vladimir, per admirar 
aquesta ciutat que és el conjunt 
monumental més rellevant de Rússia, 
des de el segle XIV fins a l’època de 
Ivan V el terrible. Dinar en restaurant 
Hermitage. A la tarda retorn a Moscou. 
Trasllats a l’estació per sortir en el nou 
tren d’alta velocitat “Sapsan” cap a 
Sant Petersburg. Arribada i trasllat a 
l’Hotel. Sopar i allotjament.
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10 AGOST (Dimecres): SANT 
PETERSBURG ; Fortalesa Sant Pere i Pau

Esmorzar. Al matí realitzarem la visita 
panoràmica de la ciutat; recorregut per 
l’Avinguda Nevsky, carrer principal de 
la ciutat, on podem destacar els edificis 
de la Torre de La Duma Urbana i la de la 
Casa del Llibre. Passarem pel malecón i 
el jardí d’Estiu, també podrem admirar 
la Catedral de Sant Isaac. Per finalitzar 
la visita, contemplarem la Catedral de 
Ntra. Sra. de Kazán, una de les obres 
mestres de l’arquitectura russa del 
segle XIX. Dinar. A la tarda, realitzarem 
una visita a la Fortalesa de Sant Pere 
i Pau, ubicada a la illa de Zayachi, a 
la vora dreta del Neva. Destaquem la 
seva impressionant Catedral d’estil 
barroc, amb el seu campanar que 
fou durant molt temps l’edifici més 
alt de la ciutat amb 122,5 m. Al seu 
interior podrem apreciar d’iconostasi 
i escultures realitzades per artesans 
russos que ens impressionaran per la 
seva bellesa. Sopar i allotjament.

11 AGOST (Dijous): SANT PETERSBURG 
; Museu Hermitage

Esmorzar. Al matí realitzarem la 
excursió al Museu de l’ Hermitage, 
considerat com un del més grans 
del món. Compte amb més de 3 
milions de peces i està situat a l’antiga 
residencia dels tsars de Rússia. Les 
seves col·leccions estan ubicades tant 
al Palau d’hivern. Dinar en restaurant 

PREU PER PERSONA :
En preparació.
Taxes aeroport, Visat Rùssia, 
Suplement habitació individual

SERVEIS :
Bitllet avió Cía. Air France 
Barcelona – Moscú i St. 
Petersburg – Barcelona, Hotels 4* 
a Moscú i St. Petersburg i 1ªCat a 
Suzdal, Pensió Completa durant 
tot el viatge (excepte dinar de 
l’últim dia), Visites: Moscou, 
Zargorsk, Vladimir i Suzdal, St. 
Petersburg (Museus, Puskin i riu 
Neva), Trasllats aeroport – hotel 
– aeroport, Tren d’alta velocitat 
“Sapsan”. Moscú - St. Petersburg, 
Assegurança d’assistència 
i cancel·lació, Expert guia 
acompanyant durant tot el viatge: 
Srta. Mercé Rosell, Trasllats Sant 
Andreu – aeroport – Sant Andreu.

SERVEIS OPCIONALS :
Sopar i concert folklòric St. Petersburg, 
Visita nocturna, il·luminacions de 
Moscu, 
Documentació: Passaport amb 
vigència 6 mesos + visat entrada Rusia
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Demidov. A la tarda, podrem veure 
el cuirassat Aurora. Vaixell-museu 
símbol de la revolució russa, el que va 
donar la senyal d’inici de la revolució 
bolchevic al 1917. Després realitzarem 
un passeig en llanxa pels canals i pel riu 
Neva. A la nit, opcionalment assistirem 
a un sopar concert folkloric al Palau 
Nikolaevsky. Allotjament.

12 AGOST (Divendres): SANT 
PETERSBURG ; Palau Petrodvorets

Esmorzar. Al matí, visita Petrodvorets, 
bella ciutat situada a 30 Kms. de San 
Petersburg, a la costa del Golf de 
Finlandia, on Pedro I va decidir la 
construcció de la seva seu d’estiu amb 
tant luxe que va deixar a la ombra el 
Palau de Versailles. El passeig pels 
parcs els deixarà impressionats, 
pels enormes espais amb arbustos 
decoratius, plantes exòtiques i fonts 
amb estàtues de bronze. Dinar 
Bolshaya Oranzhereya. Tarda lliure per 
passejar per aquesta bellíssima ciutat 
i realitzar les típiques compres com la 
vodka, caviar, etc. Sopar i allotjament.

13 AGOST (Diumenge): SANT PETERSBURG 
– BARCELONA– PUNT D’ORIGEN

Esmorzar. Temps lliure i a l’hora 
convinguda, trasllats a l’aeroport per 
sortir en vol AF 2253 a les 16’30 h 
cap a Barcelona (via París). Arribada 
a les 20’45 h. i trasllats al nostre punt 
d’origen.



IGUALADA

Òdena, 35 
08700 IGUALADA

     
VILAFRANCA
Pl. de la Vila, 1

08720 VILAFRANCA

 VALLS
Pl. del Pati, 12-B

43800 VALLS

SANT SADURNÍ D’ANOIA
C/ Raval, 24

08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA

VILANOVA I LA GELTRÚ
C/ Llanzà,15  

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ     
 

MONTBLANC
C/ Major, 13 

43400 MONTBLANC 

Tel. 902 11 36 33 
www.abelux.com 

e-mail: grups@abelux.com

Tel. 93 803 54 12 - 93 803 38 46
Fax 93 805 01 06

Tel. 93 892 02 77 
Fax: 93 892 39 12 

Tel. 977 600 729 
Fax 977 600 867

Tel. 93 891 27 61 
Fax 93 891 19 47

Tel. 93 811 51 28 
Fax. 938115759

Tel. 977860133 
Fax 977863089
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