
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

18-26/7/2018 
8ΝΥΚΤΕΣ – 9 ΗΜΕΡΕΣ  

 
Πρόγραμμα 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα και άφιξη στην Μόσχα. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Λίγος χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία μέρους της απέραντης πόλης. Θα γνωρίσουμε 
όλη τη Μόσχα με την πολυτάραχη ιστορία και τα αμέτρητα αξιοθέατα στις προγραμματισμένες μας ξεναγήσεις. 
Σήμερα θα πάρουμε μια μικρή πρώτη γεύση, περνώντας από τους δρόμους της και βλέποντας έναν ή και 
περισσότερους ίσως, από τους επτά όμοιους ουρανοξύστες που χτίστηκαν στη Μόσχα από το Στάλιν, τις «επτά 
αδελφές» όπως ονομάζονται και οι οποίοι αποτελούσαν το αντίπαλο δέος στους ουρανοξύστες των ΗΠΑ, 
και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μετά το πρωινό θα αρχίσουμε την πανοραμική ξενάγηση της 
πόλης, που πριν λίγα χρόνια γιόρτασε τα 850 χρόνια ιστορίας. Θα 
ξεκινήσουμε από την Κόκκινη πλατεία, όπου θα δούμε το ναό του Αγ. 
Βασιλείου, που χτίστηκε από τον τσάρο Ιβάν τον τρομερό για τη νίκη του 
στο Καζάν, την τότε πρωτεύουσα των Τατάρων. Ο κάθε ένας από τους εννιά 
τρούλους του ναού είναι αφιερωμένος στις μεγάλες γιορτές της 
Ορθοδοξίας. Το παρεκκλήσιο του Βασιλείου του Ευλογημένου που ήταν ο 
μόνος που δεν φοβόταν να πει την αλήθεια στον τσάρο, χτίστηκε το 1588 

και βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Θα δούμε επίσης το μαυσωλείο του Λένιν, ενώ στην πολυσύχναστη οδό Τφερσκάγια, που 
περνάει μπροστά ακριβώς από την Κόκκινη πλατεία, θα δούμε το πασίγνωστο πολυκατάστημα «Γκουμ», τα πρώην 
κεντρικά γραφεία της ΚGB, την πλατεία Λουμπιάνκα, την Εθνική Βιβλιοθήκη και το διάσημο θέατρο «Μπολσόι» στην 
πλατεία θεάτρων. Θα συνεχίσουμε την πανοραμική μας ξενάγηση ανεβαίνοντας στο πιο υψηλό σημείο της πόλης, στο 
λόφο του Λένιν, όπου θα δούμε το πανεπιστήμιο, την ολυμπιακή πίστα αλμάτων σκι καθώς και μια μαγευτική θέα της 
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τεράστιας πόλης. Επιστρέφοντας προς το κέντρο και πάλι της πόλης θα δούμε το Ρωσικό Λευκό 
Οίκο, το περίφημο μοναστήρι του Νοβοντέβιτσι, καθώς και το πάρκο Βικτώρια με τα σιντριβάνια 
του. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην περιοχή Στάρυ Αρμπάτ στον πεζόδρομο, ο οποίος 
είναι γεμάτος καταστήματα. Θα βρείτε σαμοβάρια από την Τούλα, σερβίτσια φαγητού από το 
Γκτσελ, κεντήματα από το Βολόγκντα, δίσκους από το Ζχοστόβ, αντικείμενα από γυαλί από το 
Γκους Κχρουστάλνυ, εσάρπες από το Πάβλοβο Ποσάντ και κουτιά από το Βεντοσκίνο και το 
Παλέκχ. 'Όλοι οι σταθμοί του μετρό είναι επενδυμένοι με μάρμαρα όλων των αποχρώσεων και 
κάποιοι εξ αυτών κοσμούνται με περίτεχνους πολυελαίους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ: Πρωινό και θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στην πρωτεύουσα του Ρωσικού κράτους με επίσκεψη στο 
επι σειρά αιώνων κέντρο διακυβέρνησης της χώρας, το ρωσικό Κρεμλίνο. Θα μπούμε στην πλατεία των Ναών, όπου θα 
θαυμάσουμε το μεγάλο κανόνι και την τεράστια καμπάνα, ενώ θα επισκεφθούμε τους πιο διάσημους από τους πολλούς 
ναούς της και άλλα κτίρια τα οποία βρίσκονται στον περίγυρο της. Ξεχωριστή ξενάγηση στο θησαυροφυλάκιο του 
Κρεμλίνου. Οι θησαυροί και τα όπλα θα σας μαγέψουν μεταφέροντας σας σε μία άλλη εποχή! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΣΑ ΘΑ ΠΑΜΕ Ξενάγηση στο μουσείο «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812 
 
Το οποίο είναι αφιερωμένο στον «Πατριωτικό Πόλεμο» που 
έλαβε μέρος ανάμεσα στην Γαλλία του Ναπολέοντα και την 
Ρωσία του Αλέξανδρου του Ά. Κεντρικό έκθεμα το διόραμα-
πανόραμα με τον πίνακα του Φραντς Ρουμπό 115μ μήκους και 
15μ ύψους, με την αναπαράσταση της μάχης του ρωσικού 
στρατού υπό την αρχηγία του στρατηγού Μηχαίλ Κουτούζοβ 
με τον γαλλικό στρατό υπό την αρχηγία του Ναπολέοντα Ά 
Βοναπάρτη. Η μάχη έγινε κοντά στην Ρωσική πόλη 
Μποροντινό, μόλις 125 χλμ από την Μόσχα θεωρείται η 

μεγαλύτερη και η καθοριστική του πολέμου του 1812. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Γάλλου στρατηγού του Πελέ, ο 
Ναπολέων επαναλάμβανε συνέχεια την φράση: "Η Μάχη του Μποροντινό ήταν η πιο όμορφη και η πιο τρομερή, οι 
Γάλλοι έχουν αποδειχθεί άξιοι της νίκης, ενώ οι Ρώσοι άξιζαν να είναι ανίκητοι…". 
 
21 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μετά το πρωινό, ακολουθεί εκδρομή στο Ζαγκόρσκ 
που σήμερα ονομάζεται Σερβκιεβ Ποσάντ (71χιλ), Το 
μοναστηριακό συγκρότημα της Αγ. Τριάδος και του Αγ. Σέργιου 
είναι μια παραμυθένια ρωσική πολιτεία, του 14ου αιώνα, με 
εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα 
από τα σημαντικότερα μοναστήρια Ορθόδοξης εκκλησίας, αυτό 
του Αγ.Σέργιου. Υπάρχουν 4 μοναστήρια αλλά αυτό είναι το πιο 
σημαντικό. Είναι το Βατικανό της Ρωσίας και προσωρινή κατοικία του Πατριάρχη της Ρωσικής Εκκλησίας. Ακολουθεί 
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μόσχας από οπού θα αναχωρήσουμε για την Αγ. Πετρούπολη. Άφιξη και στη συνέχεια 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΣΑ ΘΑ ΠΑΜΕ Ξενάγηση «Μουσείο Κοσμοναυτικής-Αστροναυτικής  
 
 Έπειτα ξενάγηση στο «Μουσείο Κοσμοναυτικής-

Αστροναυτικής», όπου θα ξεναγηθούμε στο περίφημο «Μουσείο 
Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής». Η ιστορία του μουσείου, ως ενός 
από τα μεγαλύτερα επιστημονικά μουσεία στον κόσμο, ξεκίνησε 
το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν το 1964 εμφανίστηκε στον 
χάρτη της πόλης το μνημείο-οβελίσκος αφιερωμένος τους 
«Κατακτητές του Διαστήματος». Η έκθεση του μουσείου στη 
σημερινή του μορφή άνοιξε για το κοινό στις 10 Απριλίου 1981 και 
ήταν αφιερωμένη στην 20η επέτειο της πρώτης επανδρωμένης πτήσης στο διάστημα - στην πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν. 
Η σημερινή έκθεση του μουσείου αποτελείται από οκτώ αίθουσες, κινηματογράφο και συνεδριακό χώρο, ενώ η 
συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει περισσότερα από 93 000 αντικείμενα, τα οποία εξιστορούν τα σημαντικότερα 
γεγονότα της εξερεύνησης του διαστήματος, όπως η εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης, 
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η πρώτη έξοδος του ανθρώπου στο «ανοιχτό διάστημα», το πρόγραμμα εξερεύνησης της 
σελήνης και τη μελέτη των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Εδώ μεταξύ άλλων θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε τα προσωπικά αντικείμενα των κοσμοναυτών, δορυφόρους σε 
πραγματικό μέγεθος, «επιστρεφόμενες κάψουλες» διαστημόπλοιων, δείγματα πυραύλων και 
της διαστημικής τεχνολογίας, συλλογές πινάκων και γραφικών, καθώς και ομοίωμα του 
διαστημικού σταθμού «Μιρ», του «Διεθνή Διαστημικού Σταθμού» και πάρα πολλά άλλα. Μετά 
τη ξενάγηση στο μουσείο, θα επισκεφτούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς 
σταθμούς – αληθινά έργα τέχνης του διάσημου Μοσχοβίτικου μετρό. Κάποιοι σταθμοί με τις 

τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία και 
εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες. 

 
22 ΙΟΥΛΙΟΥ: Αγία Πετρούπολη / περιήγηση πόλεως 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα μας με τον  γύρο της πόλης που ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος 
πριν τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία μια έξοδο στη 
θάλασσα του βορρά. Από μακριά θα ατενίσουμε τα μπαρόκ κτίρια 
του Ερμιτάζ να καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού Νέβα, τον 
χρυσό πύργο του Ναυαρχείου ο οποίος δίνει το στίγμα της πόλης, 
ενώ στη λεωφόρο του Νέβσκι θα περάσουμε  από την εκκλησία της 
Παναγίας του Καζάν. Συνεχίζουμε  με στόχο να δούμε όλα εκείνα τα 
αξιοθέατα που κάνουν αυτήν την πόλη μοναδική. Θα δούμε το 
φρούριο του Πέτρου και Παύλου, το οποίο χτίστηκε κατά τον πόλεμο 
με τους Σουηδούς. Το φρούριο μετατράπηκε σε φυλακή όπου οι 
τσάροι φυλάκιζαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Στην συνέχεια 

θα επισκεφθούμε το  Ναό της Αναστάσεως – Σωτήρος του Αίματος Επίσκεψη και το Ναό του Αγ. Ισαάκ, έναν από τους 
ωραιότερους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης. Είναι ο μεγαλύτερος καθεδρικός της πόλης και ο τρίτος σε μέγεθος στον 
κόσμο μετά τον ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Σχεδιάστηκε από τον Γάλλο 
αρχιτέκτονα Α. Μονφεραν και χρειάστηκε 40 χρόνια για την κατασκευή του. Είναι διακοσμημένος με ψηφιδωτά, 
τοιχογραφίες στην οροφή και μπρούτζινα αγάλματα. Περιβάλλεται από 112 τεράστιες μονολιθικές γρανιτένιες κολώνες. 
Υπήρξε ο κύριος καθεδρικός ναός της πόλης από τα μέσα του 19ου αιώνα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο αλλά και σαν 
εκκλησία κατά τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την γοητευτικότερη πόλη του 
βορρά και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
23 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την  επίσκεψη στο Μουσείο  Ερμιτάζ  που στεγάζεται στα χειμερινά 

ανάκτορα, το τρίτο σε  μέγεθος μουσείο στον κόσμο μετά το Λούβρο 
στο Παρίσι και την Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο. Οι συλλογές του 
αριθμού περί τα τρία εκατομμύρια εκθέματα, ανάμεσά τους πίνακες 
των μεγαλύτερων ευρωπαίων ζωγράφων των τελευταίων αιώνων. 
Ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη το 1764, όταν η τελευταία 
αγόρασε έναν μεγάλο αριθμό από πίνακες δυτικοευρωπαίων 
ζωγράφων. Για να στεγάσει την συλλογή της διέταξε την κατασκευή 
ενός νέου κτιρίου. Το σημερινό μουσείο καταλαμβάνει πέντε κτίρια, 

τα οποία αποτελούν ένα εκπληκτικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα. Το εσωτερικό του διακοσμήθηκε από αξιόλογους 
αρχιτέκτονες και γλύπτες του 18ου – 19ου αιώνα. Πολλές από τις αίθουσες, όπου γινόταν επίσημες τελετές, διατηρούν 
την αρχική τους διακόσμηση. Στις συλλογές του συμπεριλαμβάνονται αυθεντικοί πίνακες των Ντα Βίνστι, Ρεμπράντ, Ελ 
Γκρέκο, Ρενουάρ, Πικάσο και άλλων.  Χρόνος ελεύθερος και  επίσκεψη στον Ναό του  Αγίου  Ισαάκ  με τις μονολιθικές 
γρανιτένιες κολόνες, έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουνε διασκέδαση με  φολκλορικά από 
όλη την Ρωσία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 
24 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
Μετά το πρωινό αναχώρηση  για τη Κρονστάνδη, πόλη με  σημαντική 
θέση στην Ιστορία της Ρωσίας, καθώς αποτελεί προμαχώνα των δυτικών 
συνόρων της Μεγάλης Ρωσίας. Το κυρίαρχο κτήριο της πόλης είναι ο 
Καθεδρικός Ναυτικός Ναός με την κύρια είσοδό του στραμμένη προς τη 
Δύση. Αυτός ο μεγαλοπρεπής Ναός, ύψους 70 μέτρων αποτελεί μνημείο 
αφιερωμένο στο Ρωσικό Στόλο, κτίστηκε από τον Κοσιακόβ και έφερε  
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στην Πατρίδα πολλές νίκες. Πρότυπο του Ναού ήταν η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, 
χρόνος ελεύθερος έπειτα  αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς (Πέτερχοφ), θερινή κατοικία 
των Ρώσων Τσάρων. Ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη γεμάτη παλάτια, πάρκα 
και σιντριβάνια, την οποία οικοδόμησε ο Μέγας Πέτρος σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας με τη 
Σουηδία στον Βόρειο Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. 
Κέντρο  του συγκροτήματος είναι το μεγάλο 
παλάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο 
υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και αναστηλώθηκε με βάση φωτογραφίες και 
περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία τεράστια 
σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέχνης με 
173 ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο. 
Επίσκεψη και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και 
του Κάτω Πάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
25 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.Την σημερινή ημέρα εκμεταλλευτείτε την, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 
Ευκαιρία να επισκεφτείτε τα σημεία της πόλης, που σας εντυπωσιάσανε περισσότερο, να επισκεφτείτε κάποιο άλλο από 
τα πολλά μουσεία, να απολαύσετε μια ακόμη βόλτα στο ιστορικό κέντρο της «Βενετίας του Βορρά» - μιας από τις 
ρομαντικότερες πόλεις στον κόσμο. Αποχαιρετάμε την πόλη του Μεγάλου Πέτρου, της Μεγάλης Αικατερίνης και του 
Λένιν, με τις πάνω από 2.500 βιβλιοθήκες, τα 70 μουσεία, τα 50 θέατρα και τα 2.000 αρχοντικά παλάτια, εμπορικά 
κέντρα…. Δείπνο. Διανυκτέρευση 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΟ PUSHKIN 

1. θα μεταβούμε στο Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγηθούμε 
στο Παλάτι της Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο 
εντυπωσιακό και πλούσιο απ' όσα βρίσκονται στα περίχωρα της Αγίας 
Πετρούπολης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο» (το 
οποίο και θα επισκεφτούμε), γνωστό σαν το «όγδοο θαύμα του κόσμου». Η 
κεχριμπαρένια διακόσμηση τού έχει εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευαστεί και θα 

εντυπωσιάσει τους πάντες (η τύχη της αυθεντικής αγνοείται από το 1945). Το πάρκο του Τσάρσκογιε Σελό, ένα 
συγκρότημα από παλάτια, κήπους, τεχνητές και φυσικές λίμνες με νησάκια, ήταν το αγαπημένο μέρος ξεκούρασης των 
Ρώσων Τσάρων.  
26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μετά το πρωινό, αναχώρηση από ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και με  πτήση μέσω Μόσχας, επιστροφή 
στο Ηράκλειο. 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ! 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ! 

 

ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Τα αεροπορικά εισιτήρια Κρήτη - Μόσχα, Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη, Αγ. Πετρούπολη-Κρήτη 

 Οι 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στη Μόσχα, σε ξενοδοχείο 4**** 

 Οι 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό, στην Αγ. Πετρούπολη σε ξενοδοχείο 4**** 

 Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ. 

 Ένα γεύμα ημερησίως ( 3 γεύματα στη Μόσχα, 4 γεύματα στην Αγ. Πετρούπολη) 

 Όλες οι μεταφορές-περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Η visa και η υποχρεωτική ασφάλιση για την έκδοσή της. 

 Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράμματος. 

 Φ.Π.Α 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βίζα Ρωσίας. Για την έκδοση βίζας απαιτούνται 20 εργάσιμες ημέρες (GROUP VISA) και χρειάζονται: το διαβατήριο 

(πρέπει να είναι σε ισχύ για 6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη Ρωσία και υπογεγραμμένο από τον κάτοχο), φωτογραφία 
3,50*4,50 ματ-έγχρωμη. Παράλληλα Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κατ’ άτομο μία αίτηση.  Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
προωθηθούν στο γραφείο μας για υποβολή στο προξενείο μέχρι 20 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. 
_____________________________________________________________________________________ 

General Tourist Office 
Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 

e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr 
 

 


