Λευκές Νύχτες -Καλοκαίρι -Σεπτέµβριος
Περίοδος αναχωρήσεων
Πόλη αναχώρησης
∆ιαδροµή ταξιδιού
∆ιάρκεια

(αναχωρήσεις από 31/05 έως και 27/09)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μόσχα - Αγία Πετρούπολη ή/και Αγία Πετρούπολη - Μόσχα
8

(ηµέρες ηµερολογιακά)
Slavyanskaya Radisson (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ή
Smolenskaya Azimut (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ή
Ξενοδοχεία 4* στη Μόσχα

Tagansky Holiday Inn (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ή
Sadu Park Inn (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ή παρόµοια
Vedensky (ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ή
Holiday Inn Moskovskiye Vorota (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ή

Ξενοδοχεία 4* στην Αγία
Πετρούπολη

Saint Petersburg (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ή
Για την αναχώρηση 28/06 Pulkovskaya Park Inn (ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ή παρόµοια
19/07, 26/07,

Ηµεροµηνίες

31/05,

αναχωρήσεων

07/06, 14/06

05/07,
21/06

06/09, 13/09,
02/08, 09/08,

28/06
12/07

30/08
20/09, 27/09

16/08, 23/08
Τιµή για άτοµο σε δίκλινο
early booking №1
910 €

960 €

860 €

880 €

835 €

880 € 820 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 €

410 € 410 €

1320 €

1370 €

1270

1290 €

1245 €

1290 € 1230 €

E/B №1

E/B №1 € E/B №1 E/B №1

E/B №1

E/B №1 E/B №1

(για κρατήσεις έως και 2µήνες
πριν από την αναχώρηση)
Φόροι (αεροδροµίων &
τοπικοί), επίναυλοι, Βίζα
Ρωσίας,
ασφάλειες, τέλη εισόδων
σε χώρους επισκέψεων
και ξεναγήσεων
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
µε όλες τις χρεώσεις
για άτοµο σε δίκλινο
EARLY BOOKING №1
(για κρατήσεις έως και 2µήνες
πριν από την αναχώρηση)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
µε όλες τις χρεώσεις
για άτοµο σε δίκλινο
1370 €

1340 €

1295 €

1340 € 1280 €

E/B №2

E/B №2

E/B №2 E/B №2

+ 290 €

+ 370 €

+ 330 €

+ 330 € + 330 €

- 300 €

- 250 €

- 300 €

- 300 €

- 300 € - 250 €

1490 €

1390 €

1410 €

1365 €

1410 € 1350 €

E/B №2

1420
€ E/B
№2

1320
€ E/B №2

+ 370 €

+ 390 €

- 300 €

µετά την πάροδο όλων των 1440 €

EARLY BOOKING №2
(για κρατήσεις από 2 µήνες
έως και 1 µήνα πριν
από την αναχώρηση)
Επιβάρυνση για διαµονή
σε µονόκλινο
Έκπτωση για παιδί
(2-12 ετών σε έξτρα κλίνη)
σε δίκλινο µαζί µε 2 ενήλικες
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

EARLY BOOKINGS
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 01/04/2019!
! Η κράτηση κατοχυρώνεται µόνον µε προκαταβολή (το 30% του συνολικού κόστους του πακέτου κατ’ άτοµο).
! Σε περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής από τον πελάτη για λόγους υγείας µετά από κράτηση, η προκαταβολή
επιστρέφεται, εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση δηµόσιου νοσοκοµείου.

Στις τελικές τιµές περιλαµβάνονται:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράµµατος). Τα ξενοδοχεία δεν
διαθέτουν τρίκλινα δωµάτια, είναι δίκλινα δωµάτια µε προσθήκη πτυσσόµενης κλίνης (ράντσο), ενώ τα περισσότερα
ξενοδοχεία σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν µόνο παιδιά έως 12 ετών (για διαµονή ενήλικα σε έξτρα κλίνη
παρακαλείστε να διευκρινίσετε µε το πρακτορείο).
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης για ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ βάση προγράµµατος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΣΧΑ
& ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή για το αντίστροφο πρόγραµµα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ & ΜΟΣΧΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κατ’ άτοµο συµπεριλαµβάνεται 1 αποσκευή έως 20 κιλά και 1
χειραποσκευή έως 7 κιλά συγκεκριµένων διαστάσεων).
Εισιτήρια ηµερήσιου τραίνου οικονοµικής θέσεις ή αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης για µετάβαση ΜΟΣΧΑΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ή για το αντίστροφο πρόγραµµα ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ(το µέσο µετάβασης
καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα και άµεσα εξαρτάται από το πότε θα
υπάρχει η τελική λίστα των ταξιδιωτών µε όλα τα στοιχεία των διαβατηρίων).
Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων.
Φόροι τοπικοί.
Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου (ιατροφαρµακευτική κάλυψη
για επείγοντα περιστατικά για άτοµα έως 75 ετών, για µεγαλύτερες ηλικίες ενηµερωθείτε από το πρακτορείο).
Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει άτοµα έως
75 ετών).
Μεταφορές στους προορισµούς βάση προγράµµατος.
Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελµατίες ξεναγούς βάση προγράµµατος.
Τέλη εισόδων σε µουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράµµατος.

•

•
•
•

Ελληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ άνω των 20 ατόµων. Για µικρότερα γκρουπ
ελληνόφωνοι εκπρόσωποι της Mouzenidis Travel της Μόσχας & Αγίας Πετρούπολης θα εκτελούν χρέη συνοδού (σε
κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του Οµίλου θα είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των
γκρουπ στα αεροδρόµια και τους σιδηροδροµικούς σταθµούς, όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους
ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης τους στα ξενοδοχεία).
∆ώρα βάση προγραµµάτων. Επιπλέον ∆ΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ-ΒΑΡΚΑ∆Α στην Αγία Πετρούπολη έως και
20/09.
Περιλαµβάνεται και ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στη Μόσχα.
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" για κάτοικους εκτός Νοµού Θες/νίκης για όλη τη
διάρκεια του πακέτου (η υπηρεσία προσφέρεται µόνον µε επίδειξη του voucher της εταιρείας µας και µόνον για το
παρκινγκ και το όχηµα που θα αναγράφονται πάνω στο voucher). ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΡΑΤΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ∆ΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

∆εν περιλαµβάνονται:
•
•

Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.
Κόστος/ επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων χωρών (εκτός Ελλάδος).
Σηµειώσεις:

•

•
•
•
•
•

Το πρόγραµµα µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε διαφορετική σειρά ή µερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για
την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων-περιηγήσεων εξαρτάται άµεσα από την κίνηση
στους δρόµους, την περίοδο πραγµατοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γκρουπ (π.χ.
αριθµός ατόµων, ηλικίες). Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα το Κρεµλίνο στη
Μόσχα µε τα µουσεία του, τα παλάτια στην Αγία Πετρούπολη) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την
είσοδο για τουριστικά για κάποιους λόγους (χωρίς να αναφέρονται σε αυτούς), ενώ η ανάλογη ενηµέρωση προς τα
πρακτορεία µπορεί να γίνει ακόµη και µόλις 1 ηµέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση της
επίσκεψης του γκρουπ στο µουσείο, µε επίσκεψη σε κάποιο άλλο. Ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών, επίσηµων
αργιών στους προορισµούς το πρόγραµµα θα αναπροσαρµοστεί βάση του ωραρίου λειτουργίας των µουσείων και
χώρων επισκέψεων του προγράµµατος.
Το τελικό πρόγραµµα των ξεναγήσεων βγαίνει 5-7 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της αναχώρησης.
Οι τιµές ισχύουν για ελάχιστη συµµετοχή 10 ατόµων.
Οι τιµές ενδέχεται να αναπροσαρµοστούν βάση ισοτιµιών του Ρουβλίου/Ευρώ.
Για γκρουπ µικρότερα των 12 ατόµων για τις µεταφορές/µετακινήσεις χρησιµοποιούνται mini bus/van.
Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών.
Προγραµµατισµένες ** πτήσεις/δροµολόγια:

Για το πρόγραµµα Μόσχα - Πετρούπολη
Θεσσαλονίκη-Μόσχα
1η ηµ.
(Ellinair ή συνεργαζόµενη)
5η ηµ

10:00-13:15
(βάση προγραµµατισµού της αεροπορικής, οι ώρες αναµένονται να
οριστικοποιηθούν)
ηµερήσιο εξπρές τραίνο ή πτήση (εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει

Μόσχα-Αγία Πετρούπολη
Αγία Πετρούπολη-Θεσσαλονίκη

8η ηµ.
(Ellinair ή συνεργαζόµενη)

η τελική λίστα των ταξιδιωτών µε όλα τα στοιχεία των διαβατηρίων)
13:40-17:20
(βάση προγραµµατισµού της αεροπορικής, οι ώρες αναµένονται να
οριστικοποιηθούν)

Για το πρόγραµµα Πετρούπολη-Μόσχα
Θεσσαλονίκη-Αγία Πετρούπολη
1η ηµ.
(Ellinair ή συνεργαζόµενη)
5η ηµ

09:20-12:40
(βάση προγραµµατισµού της αεροπορικής, οι ώρες αναµένονται να
οριστικοποιηθούν)
ηµερήσιο εξπρές τραίνο ή πτήση (εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει

Αγία Πετρούπολη-Μόσχα
Μόσχα-Θεσσαλονίκη

η τελική λίστα των ταξιδιωτών µε όλα τα στοιχεία των διαβατηρίων)
14:15-17:30

8η ηµ.

(βάση προγραµµατισµού της αεροπορικής, οι ώρες αναµένονται να
οριστικοποιηθούν)
** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.
(Ellinair ή συνεργαζόµενη)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
διαβατηρίων (για διαβατήρια άλλων χωρών µπορείτε να πληροφορηθείτε από τα γραφεία µας):
Για την έκδοση (απλής) βίζας απαιτούνται 6 εργάσιµες ηµέρες παραµονής του διαβατηρίου στο προξενείο και
χρειάζονται: ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ (πρέπει να είναι σε ισχύ για 6 µήνες ακόµη µετά από την
ηµεροµηνία εξόδου του ταξιδιώτη από τη Ρωσία και υπογεγραµµένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο
πεδίο), 1 ΠΡΟΣΦΑΤΗ (τελευταίου εξαµήνου) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ «τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ διαβατηρίου» σε λευκό
φόντο, συµπληρωµένο το ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΖΑ. Επίσης οι
ταξιδιώτες θα πρέπει να υπογράψουν µια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ και µια ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο µας ΕΩΣ 15
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ το αργότερο.
Στην τιµή του εκάστοτε πακέτου είναι συνυπολογισµένη τιµή απλής βίζας. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και
επείγουσας βίζας µε επιβάρυνση 45 ευρώ.

