Москва, Санкт Петербург аялал
Москва хот нь ОХУ-н нийслэл бөгөөд жил бүр олон сая жуулчид ирдэг бөгөөд тэдний нүдийг хужирлах олон түүх дурсгалын
болон соёлын өвийг хадгалсан хот юм. Санкт Петербург нь Оросын хамгийн сайхан хот бөгөөд Оросын хаан Петр тус хотыг
анх байгуулжээ. Энд ирсэнээр та бүхэн Нива мөрний дагуу усан онгоцоор зугаалж, эргийн дагуух үзэсгэлэнт орл харш, гүүр,
барилга байшин г.м олон сайхан зүйлийг үзэх боломжтой.

Ерөнхий мэдээлэл
Улс: Орос
Чиглэл: Санкт Петербург Москва
Хугацаа: 5 шөнө, 4 өдөр
Эхлэх өдөр: 2019-08-28 - 2019-08-31
Код: RUS192

Үзэх зүйлс
Кремль,
Улаан талбай,
Арбат гудамж,
Новодевич сүм,
Василински арал,
Петергоф, Эрмитаж,
Петропавловски крепость и собора, St.Isaac`s cathedral,
Square or church of the saviour

Үнэ
Сонголт 1 - Тийзгүй үнэ : 2,600,000₮
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Аяллын хөтөлбөр
Өдөр 1. УБ-Москва
Энэ өдөр 05:30 цаг гэхэд Чингис Хаан нисэх онгоцны буудал дээр ирж хил гаалиар орж 07:05 цагт Москва луу ниснэ. Москваийн цагаар 08:50 цагт Москвад газардана. Унаа, хөтөч тосож авч 09:30-10:30 цагийн хооронд өглөөний цай ууна. 10:3014:00 цагийн хооронд хотын аялал хийнэ: Үүнд: Воробьевы уул, Москвагийн Их Сургууль, Ялалтын цэцэрлэгт хүрээлэн,
Москва гол, “Храма Христа Спасителя и на Патриарших Прудах” г.м зүйлүүд үзнэ. 14:00-15:00 цагт зочид буудал
руугаа буцна. 15:00-16:00 цагт зочид буудалдаа өдрийн хоол иднэ. Чөлөөт цаг. Буудалдаа амарна.
Өдөр 2. Москва
08:00-09:00 цагт өглөөний цай. 10:00-14:00 цагт Кремль болон Улаан талбайн ойр орчмын газруудтай танилцах аялал
хийнэ. 14:00-15:00 цагт ресторанд өдрийн хоол иднэ. 15:00-15:45 цагт алдарт Арбатын гудамжаар явган зугаална. 16:1517:45 “Новодевич-н Сүм” үзэх. 17:45-19:00 буудалдаа ирнэ. 19:00-20:00 буудлын ресторанд оройн хоол иднэ.

Аялалын зардалд багтсан
3 одтой зочид буудлын энгийн өрөөнд нэг өрөөнд 2, 3-оор байрлах зардал.
Аяллын хөтчийн зардал
Москва-Санкт Петербург хооронд явах галт тэрэгний 2 талын билет
Онгоц буудал/галт тэрэгний буудлаас угтах/үдэх үйлчилгээ
Хөтөлбөрт заасан тооны хоол
Хөтөлбөрт заасан үзвэр, үйлчилгээ, орох тасалбарын үнэ
Аяллын хөтөлбөрийн дагуу унаа
Аялагчдын амь нас, гэнэтийн ослын даатгал

Аялалын зардалд багтаагүй
“Аяллын зардалд багтсан”-с бусад зардал
УБ-Москва-УБ нислэгийн энгийн тийзний 2 талын үнэ, такс /4 сарын 03-ны байдлаар хамгийн хямд суудал 1,8 сая төг
бна. Тийз бичүүлэх өдрөөс шалтгаалан хямд суудал дууссан байвал үнэтэй рүүгээр орж, ханшийн өөрчлөлтөөс
хэлбэлзэнэ/
Хувь хүний хэрэглээний зардал
Хөтөлбөрт ороогүй хоол, уух юм, унаа, үзвэр үйлчилгээ
Хөтөч, жолоочийн гарын мөнгө
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