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מסלול השייט ממוסקבה לאסטרחן: מוסקבה – אוגליץ – ירוסלבל – ניז'ני נובגורוד – קאזאן – סמרה – סראטוב –

וולגוגרד (סטלינגרד) – אסטרחן. 

VOLGA אותנטיקו מזמינה אתכם להצטרף אל שייט בנהר וולגה ממוסקבה אל אסטרחן בספינת נהר 5 כוכבים

DREAM ולגלות את רוסיה האמיתית בנתיבי המים של המדינה הגדולה בעולם!

שייט בנהר וולגה מוסקבה – אסטרחן, 13 ימים | חבילת

Lower Volga



ספינת נהר Volga Dream הנה ספינת בוטיק בדרגת פרימיום הנושאת 100 מטיילים בלבד. השייט מתחיל במוסקבה

ומסתיים באסטרחן, עיר השוכנת בדלתא של הנהר וולגה לפני שהוא נשפך לים הכספי.

יתכנו שינויים בתכנית השייט על פי מיטב שיקולי קפטן הספינה ומנהל הפגלה עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי

השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים. מסלול זה קיים גם בכיוון ההפוך: מאסטרחן למוסקבה ונמשך 14 ימים.

אותנטיקו הנה בעלת מעמד 'שותף רשמי' של חברת Volga Dream Cruises המפעילה את ספינת הנהר בדרגת

פרימיום בנתיבי המים של רוסיה. 

אותנטיקו הנה השותפה הרשמית של הרשת הבינלאומית ™Best Eurasian Hotels בישראל. 

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור אשר מסמן לצרכנים עם מי כדאי

לעשות עסקים.

תוכנית השייט

יום 1

שלום מוסקבה

נחיתה במוסקבה והעברה לספינה. 

שעות הפנאי / התארגנות ומנוחה בספינה.

כלכלה: ארוחת ערב.

יום 2

מוסקבה: סיור בעיר וגלריית טרטיאקוב

סיור בעיר כולל השיטוט בכיכר האדומה, בה נמצאים מספר מונומנטים היסטוריים

חשובים, נראה את קתדרלת וסילי הקדוש, המאוזוליאום של לנין ועוד. אחרי ארוחת

https://authentico.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8


צהריים נמשיך לביקור בגלריית טרטיאקוב, הגלריה הלאומית לאומנות הרוסית,

המציגה את מיטב יצירות האומנות הרוסיות.

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב. 

יום 3

מוסקבה: מתחם הקרמלין, נשקיית הקמרלין

סיור במתחם הקרמלין כולל הביקור ב'נשקיית הקרמלין' (Kremlin Armoury), אחד

המוזיאונים הראשונים שהוקמו ברוסיה, ובכיכר הכנסיות. 

אופציונלי: ביקור בגלריית טרטיאקוב החדשה המציגה אוספי האמנות הרוסית במאה

ה-20 כולל המוצגים בסגנון ריאליסטי סוציאליסטי. אחרי ארוחת צהריים חזרה

לספינה, השייט בנתיבי המים של רוסיה מתחיל!

חוויות על הסיפון: טקס ברוכים הבאים בסגנון רוסי בליווי לחם עם מלח וכמובן… וודקה. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 4

אוגליץ'

בתום יום ההפלגה לאורך נוף כפרי באזור מיוער נעגון בעיר המסחר העתיקה אוגליץ'

(Uglich) אחת מערי 'טבעת הזהב' של רוסיה הכוללת ערים עתיקות להן היה תפקיד

חשוב בהתפתחות הכנסייה הרוסית ובהיסטוריה של רוסיה בכלל. אוגליץ' הנו יישוב

חשוב בתולדותיה של האימפריה הרוסית הצארית: כאן חי דמיטרי, בנו של הצאר איוון

גרוזני שנודע בכינוי "איוון האיום". נבקר בכנסיית דמיטרי הקדוש שעל הדם, אשר הוקמה בשנת 1591 על שפת הנהר

וולגה במקום מותו הנסתר של דמיטרי בן ה-8 אשר בשנת 1606 הוכרז ע"י הכנסייה הרוסית כדמיטרי הקדוש. בהמשך נאזין

למוזיקה מקהלתית בכנסיית המולד של יוחנן המטביל.

חוויות על הסיפון: סדנת בישול רוסי. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 5

ירוסלבל

העיר ירוסלבל (Yaroslavl) היא אחת הערים העתיקות במרכז רוסיה והנה הנמל

הראשון של הוולגה. נהוג לשער שהעיר הוקמה על ידי נסיך ירוסלב הראשון

("החכם") סמוך לשנת 1010. המרכז ההיסטורי של העיר שצורתו חצי עיגול הנחצה



על ידי רחובות רדיאליים מוכרז כאתר מורשת עולמית מאז שנת 2005. במהלך הסיור

בעיר, נבקר במנזר פסקי-פראוברז'נסקי (Transfiguration Monastery) – המנזר היה מוקד להתקוממות נגד הפולנים

ולשחרור מוסקבה בשנת 1612, ונתפעל מהפסיפסים המרהיבים בכנסיית אליהו הנביא. נתארח בבית המושל לטקס תה

בסגנון הרוסי, ונשוב לארוחת צהריים בספינה.

חוויות על הסיפון: טקס תה רוסי עם תלבושות וסדנת בישול רוסי. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 6

ניז'ני נובגורוד

היום אנו מגיעים לניז'ני נובוגרוד (לשעבר Gorkiy), עיר הרביעית בגודל אוכלוסייתה

ברוסיה אחרי מוסקבה, סנקט פטרבורג ונובוסיבירסק. ניז'ני נובוגרוד הייתה פעם

מרכז מסחרי עשיר הניצב על נתיבי הסחר למזרח ובמרוצת השנים הפכה בעידן

הסובייטי לעיר סגורה עקב היותה מרכז לתעשייה צבאית. במהלך הסיור

בעיר נלמד על ההיסטוריה של העיר כמקום גלות לאסירים פוליטיים, נשוטט בקרמלין המפורסם של ניז'ני נובוגרוד מהמאה

ה -16 ונתפעל מהנופים המרהיבים. הערב, נשתתף במופע פולקלור של קבוצה ילדים מקומיים.

חוויות על הסיפון: ארוחת ערב רוסית טיפוסית כולל טעימת וודקה. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 7

קאזאן

הבוקר נצפה במסגדים יפים המופיעים מעת לעת במהלך ההפלגה במורד וולגה –

 אנו מגיעים אל רפובליקת טטרסטן. אחרי צהריים נרד מהספינה לסיור בקאזאן, בירת

טטרסטן. נבקר בקרמלין של קאזאן שהוא אתר מורשת עולמית של אונסקו. באוגוסט

2005 נערכו בעיר חגיגות המילניום (1,000 שנים) מיום היווסדה, וההיסטוריה ארוכת

השנים של העיר תורמת להיותה אחת מהערים המתויירות ביותר ברוסיה. קאזאן ממותגת רשמית כ"בירתה השלישית של

רוסיה" וכן בירתם של כל בני העדה הטטרית בעולם. מאוחר יותר ניהנה מהמופע של להקת פולקלור טטרי.

חוויות על הסיפון: קונצרט פסנתר – יצירות מאת צ'ייקובסקי ורחמנינוב. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 8

סמרה



בשעות הבוקר נבלה על סיפון השמש של הספינה בעת שאנו מפליגים לנוף הרי

ז'יגולי (Zhiguli Mountains) הציוריים ומתקרבים אל העיר סמרה. לאחר העגינה

בנמל העיר נתחיל סיור בסמרה, נבקר במוזיאון החלל, נטייל לאורך הטיילת שעל חוף

הוולגה ונטעם בירה במבשלת בירה מפורסמת של העיר.

חוויות על הסיפון: BBQ על הסיפון הפתוח. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 9

סראטוב

עד שנת 1992 סראטוב הייתה סגורה לתיירים עקב מפעלי תעשייה צבאית הרבים

בעיר. סראטוב ידועה גם כעיר בה התגורר ולמד האדם הראשון בהיסטוריה ששהה

בחלל, והראשון שחג סביב כדור הארץ, יורי גגארין. במהלך הסיור בעיר נבקר במוזיאון

לאמנות על שם Alexander Radishchev – אחד המוזיאונים החשובים ביותר

ברוסיה מחוץ לסנט פטרסבורג ומוסקבה.

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 10

וולגוגרד (סטלינגרד לשעבר)

וולגוגרד שוכנת על גדותיו המערביים של נהר וולגה, ומכאן שמה. בשנים 1589 עד

1925 נקראה העיר צאריצין (Tsaritsyn), ובשנים 1961-1925 היא נקראה

סטלינגרד,על שמו של יוסיף סטלין. בעיר זו ובסביבתה התחולל קרב סטלינגרד,

שהיה אחד הקרבות המכריעים במלחמת העולם השנייה. עם ההגעה לוולגוגרד,

נערוך סיור בעיר ובמהלכו נבקר ג'בעת מאמייב' (Mamayev Kurgan), אתר שהיה אזור קרבות עקובים מדם בעת קרב

סטלינגרד בשנת 1942 – 1943. כיום ניצב על הגבעה קומפלקס פסלים גדול ומרשים, הכולל את אחד הפסלים הגבוהים

בעולם, 'אמא מולדת', ונבקר במוזיאון פנורמה 'קרב סטלינגרד'.

חוויות על הסיפון: ארוחת ערב חגיגית לסיכום ההפלגה. 

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 11

הגעה לאסטרחן



אחרי יום שלם של הפלגה נגיע בערב אל אסטרחן, בירת הקוויאר והדיג של רוסיה

המערבית. העיר שוכנת בדלתא של הנהר וולגה לפני שהוא מתפצל לזרמים

הנשפכים לים הכספי. 

בערב קונצרט בקונסרבטוריון מקומי.

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב. 

יום 12

אסטרחן

בשעות הבוקר נסייר במצודת אסטחרן אשר בנייתה החלה עוד בתקופת שלטונו של

"איוון האיום". אחרי ארוחת צהריים נמשיך להרצאה על קוויאר שחור המפורסם

ובהמשך נערוך טעימה פרטית של מעדן יקר זה (אופציונלי).

כלכלה: ארוחת בוקר – ארוחת צהריים – ארוחת ערב.

יום 13

להתראות רוסיה

בבוקר העברה לנמל התעופה של אסטרחן, להתראות רוסיה!

כלכלה: ארוחת בוקר.

מחיר חבילת השייט כולל

העברות:

העברה קבוצתית מנמל התעופה למלון ביום ההגעה.

העברה קבוצתית אל שדה התעופה ביום העזיבה.

.Volga Dream *5 לינות: בספינת

כלכלה:



פנסיון מלא בספינה כולל יין הבית, בירה ומשקאות קלים. מתחיל ביום ההפלגה בארוחת ערב ומסתיים

בהארוחת בוקר ביום האחרון.

תחנת תה וקפה 24 שעות ואספקה יומית של מים מינרליים.

סיורים והדרכה:

סיורים מחוץ לספינה בהובלת מדריכים מקומיים דוברי אגלית בהתאם לתכנית.

הסיורים יתקיימו בקבוצות המונות 20-25 איש כל אחת.

דמי כניסה לאתרים ע"פ התכנית.

שירותים נוספים:

מעל 25 שעות של פעילויות שונות: הרצאות, דיונים, סדנאות וחוגים, קונצרטים, סרטים והופעות.

קוקטייל קבלת פנים של הקפטן.

.(Gala Farewell Dinner) ארוחת ערב חגיגית בתום הטיול

תוכנית בידור וריקודים בערבים.

תרבותית מגוונת הכוללת סדנאות, הופעות וריקודים.

המחיר אינו כולל

כרטיסי טיסה.

ביטוח נסיעות אישי ומטען.

אשרות כניסה לבעלי דרכונים זרים (המחזיקים בדרכון ישראלי פטורים מאשרות כניסה לרוסיה).

תשר והוצאות בעלות אופי אישי.

כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול.

מחירים ומועדים



VOLGA DREAM בספינת נהר 5 כוכבים (LOWER VOLGA) לו"ז הפלגות בנהר וולגה במסלול מוסקבה-אסרטחן

| עונת 2018

EUR-המחירים לאדם בתא זוגי ב

חבילתמועדים
השייט

StandardSuperiorDeluxe
Dbl

Deluxe
Twin

Junior
Suite

Dlx Junior
Suite

Owner
Suite

 24.06-06.07
מוסקבה-אסרטחן

LOWER
VOLGA

3.395€3.895€4.295€4.495€5.095€5.795€6.995€

 06-19.07
אסרטחן -
מוסקבה

LOWER
VOLGA

2.995€3.495€3.895€4.095€4.695€5.395€6.595€

 05-18.10
מוסקבה-אסרטחן

LOWER
VOLGA

2.995€3.495€3.895€4.095€4.695€5.395€6.595€

תנאי ההרשמה ותשלום: 

תשלום המקדמה בסך של 10% ממחיר הטיול, ישולם במעמד ההרשמה, אך לא יאוחר מ-5 ימים ממועד קבלת

האישור להרשמה ואינו ניתן להחזר בכל מקרה.

את מלוא התשלום בגין הטיול יש להשלים לא יאוחר מ-60 ימים לפני היציאה לטיול.

התשלומים בש"ח יתבצעו לפי שער המכירה להעברות והמחאות האחרון ביום העסקים שקדם למועד כל תשלום.

אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד ודיינרס, במקרה של העברה בנקאית יש לצרף אישור בנקאי של

ההעברה מחשבונכם אל חשבון אותנטיקו.

מדיניות הביטולים:

בהודעה על ביטול הטיול עד 61 ימי עבודה לפני היציאה – יחוייב המטייל בסכום המקדמה כמתואר לעיל.

31-60 ימים לפני היציאה: 25% ממחיר הטיול.

16-30 ימים לפני היציאה: 50% ממחיר הטיול.

15 ימים או פחות לפני היציאה: 100% מעלות הטיול

הודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב בלבד. מועד הביטול יוגדר לפי מועד מסירת ההודעה. החזר התשלום יתבצע

במטבע בו שילם המבטל (למשלמים בכרטיס אשראי ביטול העסקה מול חברת האשראי).

http://authentico.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%94%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%94/
http://authentico.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%94%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%94/
http://authentico.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%94%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%94/


אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים הכלולים בחבילת הטיול שלא נוצלו במהלך הטיול.

הערות ודגשים:

המחירים המופיעים לעיל הנם לאדם בחדר וזוגי ובהתאם לסוג התא.

המחירים בכפוף לזמינות התאים בספינה בעת ביצוע הזמנת הטיול בפועל.

יתכנו שינויים בתכנית השייט על פי מיטב שיקולי קפטן הספינה ומנהל הפגלה עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או

תנאי השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים. התכנית העדנכית תפורסם מדי יום במהלך ההפלגה.

השוואת החבילות

השוואת חבילות השייט בספינת VOLGA DREAM *5 | עונת 2018

 PLATINUMGOLDLOWER
VOLGA

Volga DreamVolga DreamVolga Dreamספינת הנהר

מוסקבה-סנט פטרסבורגמסלול הטיול או בכיוון ההפוך
מוסקבה-סנט

פטרסבורג
מוסקבה-אסטרחן

12 לילות12 לילות12 לילותמשך הטיול

3+6+33+6+30+12+0מס' לילות: מוסקבה+שייט+סנט פטרסבורג

15-1820-2520-25מספר האנשים בקבוצה

העברה משדה התעופה ביום ההגעה
אישית בליווי נציג דובר

אנגלית
קבוצתיתקבוצתית

✓✓-מפגש עם המדריך בהגעה למלון

✓✓✓אספקה יומית של מים מינרליים

קבוצתיתקבוצתית✓העברה אל שדה התעופה ביום ביום העזיבה

http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%a0%d7%94%d7%a8-%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%92%d7%94/


 PLATINUMGOLDLOWER
VOLGA

-3 לילות3 לילותמלון במוסקבה

Ararat Park Hyatt / St. Regis Nikolskaya, 5+ star✓--

Marriott Aurora, 5 star-✓-

Volga Dream לינה בספינת--✓

3 ימים3 ימים3 ימיםהתכנית במוסקבה

✓✓✓סיור בעיר

✓✓✓הכיכר האדומה

GUM כלבו✓✓✓

✓✓✓פנתיאון במתחם מנזר נובודייביצ'י

✓✓✓קרמלין ומוזיון הנשקיה

✓✓✓גלריית טרטיאקוב

✓✓✓סיור במטרו

--✓סיור "אדריכלות מוסקבה"

--✓מוזיאון פושקין (אימפרסיוניסטים)

סיור מודרך בנושא אמנות אוונגרדית וריאליזם סוציאליסטית ע"י
אוצר מקצועי

✓--

--בתאריכים נבחריםסיור בתיאטרון בולשוי (בחודשים מאי, יוני וספטמבר)

--בתאריכים נבחריםהמוזיאון להיסטוריה העכשווית של רוסיה

2 ארוחותללא ארוחות3 ארוחותארוחות צהריים במסעדות במוסקבה

במידה בינוניתבמידה טובה מאודבמידה בינוניתזמן חופשי לסיורים עצמאיים בעיר

http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%a0%d7%94%d7%a8-%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%92%d7%94/


 PLATINUMGOLDLOWER
VOLGA

✓✓✓אוזניות שמע

-3 לילות3 לילותמלון בנסט פטרסבורג

Grand Hotel Europe, 5+ star✓--

Kempinski Moika 22, 5 star-✓-

-3 ימים3 ימיםתכנית בסנט פטרסבורג

-✓✓סיור בסנט פטרסבורג

-כניסהכניסהמבצר פטרופבלובסקיה (פיטר ופול)

עצירה לתצפית וצילוםקתדרלת איסק הקדוש
עצירה לתצפית

וצילום
-

עצירה לתצפית וצילוםכנסיית הגואל שעל הדם
עצירה לתצפית

וצילום
-

-✓כניסה מוקדמתהאְֶרמִיָטאז'

(Peacock Clock) תצוגת הפעילות של שעון הטווס המפורסם✓--

-✓✓הגן התחתון במתחם פטרהוף

-הפלגה ברחפתהפלגה ברחפתחזרה מפטרהוף

-✓✓מוזיאון פברז'ה

-✓כניסה מוקדמתארמון יקטרינה בפושקין

--✓שייט בנהרות ותעלות העיר

--✓ביקור בביתה של משפחה רוסית

--✓ארמון יוסופוב / חדר רצח רספוטין

http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%a0%d7%94%d7%a8-%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%92%d7%94/


 PLATINUMGOLDLOWER
VOLGA

--✓מקהלה רוסית

-2 ארוחות3 ארוחותארוחות צהריים במסעדות בס. פטרסבורג

-במידה טובה מאודבמידה טובהזמן חופשי לסיורים עצמאיים בעיר

✓✓✓אוזניות שמע

12 לילות6 לילות6 לילותשייט: כלכלה ופעילויות בספינה

✓✓✓פנסיון מלא על סיפון הספינה

✓✓✓BBQ על הסיפון הפתוח

✓✓✓יין הבית בארוחות צהריים וערב

✓✓✓תחנת תה וקפה 24 שעות

Welcome & Farewell Cocktails✓✓✓

✓✓✓ארוחה רוסית וטעימת וודקה

✓✓✓קונצרט מוסיקה קלאסית רוסית

✓✓✓סדנת בישול רוסי

✓✓✓טקס תה רוסי

✓✓✓סדנת צביעת מטריושקה

✓✓✓תכנית בידור

7 הרצאות4 הרצאות4 הרצאותהרצאות מפי מרצי אורח על ההיסטוריה והופוליטיקה של רוסיה

✓✓✓אגרות נמל ומיסים מקומיים

http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93/
http://authentico.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%a0%d7%94%d7%a8-%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%92%d7%94/










תאי STANDARD בקומה Cabin deck – 1 | מידות התא: 9.4 מ"ר

STANDARD תאי

Cabin - 1 בקומה

,deck

חדר רחצה פרטי עם

מקלחת בתא

STANDARD

STANDARD תאSTANDARD מסוגתא STANDARD תא

TWIN

:STANDARD מאפיינים ותכולת תא מסוג

TWIN :סוג התא

גודל המיטות: 91×200 ס"מ / 36×79

חלון

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

תיאור התאים בספינה

ספינת הנהר Volga Dream הנה ספינת בוטיק בדרגת 5 כוכבים הנושאת 100 מטיילים בלבד. הספינה נכנסה לשירות

במהלך האביב 2007 לאחר שנתיים של עבודות שיפוץ מקיפות. זו ספינה אלגנטית המעוצבת בסגנון קלאסי יוקרתי ובעלת

מוניטין של מתן שירות ברמה גבוהה ביותר. התאים בספינת הנהר Volga Dream נמצאים ב 4 קומותיה: קומה 1 –

 Cabin deck, קומה Main deck – 2, קומה Promenade deck – 3 וקומה Sun deck – 4. כל התאים בספינה

מצויידים בחדר רחצה פרטי עם מקלחת, מיזוג אוויר אישי, טלפון בחיוג ישיר, טלוויזיה בלוויין עם מסך שטוח ומיני

בר. לנוחיותכם תמצאו בתאים: חלוקי רחצה, נעלי בית, מייבש שיער, ערכת אבזרי אמבטיה, מים מינרליים (האספקה

,Deluxe עד תאי Superior-ו Standard-מתחדש מדי יום) וסלסלת פרות בהגעה לשייט. לבחירתם מספר סוגי התאים: מ

 .Owner Suite-ו Jenior Deluxe סוויטות ,Junior סוויטות

שייט נהרות ברוסיה בספינת הפרימיום Volga Dream – זו הבחירה האולטימטיבית לכל מי שרוצה לגלות את רוסיה

האמיתית בנתיבי המים של המדינה הגדולה בעולם ומחפש חוויית טיול ייחודית, איכותית ובתנאי נוחות מירבית!

























ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט









תאי SUPERIOR בקומה Main deck – 2 | מידות התא: 10.6 מ"ר

תא SUPERIOR בקומה 2 -

Main deck

TWIN מסוג SUPERIOR תאSUPERIOR חדר רחצה פרטי עם מקלחתחלון בתא

SUPERIOR בתא

:SUPERIOR מאפיינים ותכולת תא מסוג

TWIN :סוג התא

גודל המיטות: 91×200 ס"מ / 36×79

חלון

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

























ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט









תאי DELUXE DOUBLE בקומה Promenade deck – 3 | מידות התא: 11.3 מ"ר

DELUXE DOUBLE תא

Promenade - 3 בקומה

deck

ארון בגדים וטלויזיה

DELUXE בתא

DOUBLE

מיטה זוגית, כניסה

לחדר רחצה בתא

DELUXE DOUBLE

מיטה זוגית, מראה

וחלון גדול בתא

DELUXE DOUBLE

חדר רחצה פרטי עם

מקלחת בתא

DELUXE DOUBLE

:DELUXE DOUBLE מאפיינים ותכולת תא מסוג

DOUBLE :סוג התא

גודל המיטה: 180X200ס"מ / 71×79

חלונות גדולים

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

























ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט









תאי DELUXE TWIN בקומה Sun deck – 4 | מידות התא: 11.7 מ"ר

תא DELUXE TWIN בקומה 3 -

Promenade deck

DELUXE חלון גדול בתא

TWIN

2 מיטות, חלון גדול בתא

DELUXE TWIN

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

DELUXE TWIN בתא

:DELUXE TWIN מאפיינים ותכולת תא מסוג

TWIN :סוג התא

גודל המיטות: 91×200 ס"מ / 36×79

חלונות גדולים

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

























ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט

תא # JUNIOR SUITE 405 בקומה Sun deck – 4 | מידות התא: 13.1 מ"ר 

תא # JUNIOR SUITE 316 בקומה Promenade deck – 3 | מידות התא: 14.7 מ"ר

JUNIOR SUITE # תא

316 בקומה 3 -

Promenade deck

JUNIOR SUITE # תא

316 בקומה 3 -

Promenade deck

JUNIOR # תא

SUITE 405 בקומה 4

Sun deck -

חדר רחצה פרטי עם

מקלחת בתא #

JUNIOR SUITE 316

חדר רחצה פרטי עם

מקלחת בתא #

JUNIOR SUITE 405

:JUNIOR SUITE מאפיינים ותכולת תא מסוג

































DOUBLE :סוג התא

גודל המיטה: 180X200ס"מ / 71×79

חלונות גדולים

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט

תאי DELUXE JR SUITE בקומה Sun deck – 4 | מידות התא: 15.8 מ"ר

DELUXE JR תאי

Sun - 4 בקומה SUITE

deck

DELUXE JR תאי

Sun - 4 בקומה SUITE

deck

חלונות גדולים בתאי

DELUXE JR SUITE

מיטה זוגית בתאי

DELUXE JR SUITE

חדר רחצה פרטי עם

DELUXE מקלחת בתא

JR SUITE

:DELUXE JR SUITE מאפיינים ותכולת תא מסוג

































DOUBLE :סוג התא

גודל המיטה: 180X200ס"מ / 71×79

חלונות גדולים

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

ארון

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט

תא OWNER SUITE בקומה Promenade deck – 3 | מידות התא: 24.2 מ"ר | ריהוט נוסף: 2

כורסאות, ספה, שולחן

OWNER SUITE תא

Promenade - 3 בקומה

deck

OWNER SUITE תאOWNER SUITE תאOWNER SUITE חדר רחצה פרטי עםתא

OWNER מקלחת בתא

SUITE

:OWNER SUITE מאפיינים ותכולת תא מסוג



כל הזכויות שמורות © לאותנטיקו™ 2006-2017





































DOUBLE :סוג התא

גודל המיטה: 180X200ס"מ / 71×79

חלונות גדולים

חדר רחצה פרטי עם מקלחת

ארון

2 כורסאות

ספה

שולחן

מיזוג אוויר

טלפון בחיוג ישיר

טלוויזיה בלוויין (טלוויזיה עם מסך שטוח)

כספת אלקטרונית פרטית

מיני-בר

רדיו

מייבש שיער

חלוקי רחצה ונעלי בית

220V שקעים

סלסלת פירות בהגעה לשייט

קישור למפת מסלול השייט:

https://goo.gl/SS9Yu7

https://goo.gl/SS9Yu7

