
טלפון: 072-2502424 | פקס: 153722502424 | דוא"ל: info@authentico.co.il | פגישות ייעוץ (בתיאום מראש):

בית איילון, רח' אבא הלל 12, רמת גן

אתם יוצאים לטיול פרטי במוסקבה ובערי טבעת הזהב, פנינות תיירות מדהימות המציעות לכל הבאים בשעריהן

אוצרות תרבותיים, אדריכליים והיסטוריים בלתי נדלים.

הבירה של רוסיה נמנית בין היעדים המומלצים ביותר לביקור עבור שוחרי תרבות והיסטוריה. במהלך הטיול

תבקרו באתרים המדהימים של מוסקבה הלא היא אחת הערים העתיקות והיפות ביותר ברוסיה וביומיים של

טיול פרטי מודרך במוסקבה וערי טבעת הזהב | 6 ימים



הטיול מחוץ למוסקבה, תסיירו בכמה ערים מתוך מכלול ערי טבעת הזהב המקיפות את בירת רוסיה. ערים אלו

משמשות כעת כמעין מוזיאונים פתוחים ובהן מבנים מהמאה ה-12 עד המאה ה-18 הכוללים קרמלינים, מנזרים,

קתדרלות וכנסיות. 

זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים המתוכנן והמאורגן לכל פרטיו, והמאפשר לכם לחוות חווית טיול

איכותית בקבוצה פרטית סגורה. הטיול מתקיים בשילוב של נסיעות במיניוואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל

הקבוצה) והליכות רגליות ביעדי הסיורים ומתאים לקבוצות סגורות מ- 2 מטיילים ומעלה. יתכנו שינויים במסלול המוצע

בכפוף למועדי הטיסות של חברת התעופה, על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי

השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים. יתכנו שינויים בסדר הביקור באתרים בהתאם לאישורים שיתקבלו מרוסיה לאחר

ביצוע ההזמנה. לאור עומסי התנועה הקיימים במוסקבה וסנט פטרסבורג, ייתכן כי ההגעה למלונות תהיה בשעות שהנן

לפני או אחרי השעות המצוינות בתוכניות היומיות. 

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 הטיול

יום 1

ת"א - מוסקבה, סיור בעיר

נמריא בטיסת בוקר למוסקבה. לאחר הנחיתה ומפגש עם המדריך בשדה התעופה

של מוסקבה, נצא אל הסיור להיכרות עם בירתה המרשימה של רוסיה. נבקר בבית

הכנסת הכוראלי, בכיכר האדומה, בה נמצאים מספר מונומנטים היסטוריים חשובים,

נראה את קתדרלת וסילי הקדוש, מאוזוליאום של לנין, בניין כלבו "גום" ועוד. נראה

את קתדרלת ישו המושיע שנבנתה מחדש ונחנכה בשנת 2000, נגיע אל הפנתיאון במתחם מנזר נובודייביצ'י, בו קבורים

גדולי האומה הרוסית לרבות הסופרים גוגול וצ'כוב, ציירים, שחקנים ואנשי רוח ידועים. בגבעת הדרורים ליד בניין

אוניברסיטת מוסקבה המפורסם נערוך תצפית על העיר ונתרשם מהרחוב הראשי טברסקיה. בשעות הערב נגיע למלון.
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משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-8 שעות כולל הנסיעה מנמל התעופה.

יום 2

המטרו המפורסם, מדרחוב ארבט ומתחם הקרמלין

סיור ברכבת התחתית המפורסמת של מוסקבה – בתחנות היפות והמיוחדות ביותר

המקושטות במוזאיקות, ויטראז'ים, יצירות פיסול, נברשות בדולח ועוד. טיול

רגלי ברחוב ארבט, המדרחוב המפורסם של מוסקבה ולסיום סיור במתחם הקרמלין,

במוזיאון אוצרות הצארים (נשקיה) ובכיכר הכנסיות.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-7 שעות (ביום זה מתקיים סיור מטרו).

ימים 4-3

ערי 'טבעת הזהב': ולדימיר, סוזדל, סרגייב פוסאד

ביומיים הבאים נבקר בכמה ערים מתוך מכלול ערי טבעת הזהב המקיפות את בירת

רוסיה. נעזוב את מוסקבה ונסע לעיר ולדימיר שנבנתה על ידי הנסיך ולדימיר מונומך

בתחילת המאה ה-12. עברה המפואר של העיר השאיר בה מונומנטים מרשימים

שעד היום משאירים רושם כביר על המבקר. לאחר הביקור בולדימיר נסיעה לעיר

סוזדל בה גם נלון ביומו הראשון של הטיול. סוזדל נחשבת למוזיאון פתוח היחיד במינו, הכולל מונומנטים מרשימים מהמאות

ה-13 עד ה-18 שנבנו בארכיטקטורה רוסית אותנטית מעץ ואבן וחלקם נכללים ברשימת אונסק"ו כאתרי מורשת עולמית.

בסוזדל סיור במוזיאון לארכיטקטורת העץ וחיי האיכר, נשמע צלילי הפעמונים במנזר אותימיוס הקדוש, ביקור בקרמלין של

סוזדל ובכיכר המסחר של העיר. בהמשך נסיעה לעיירת סרגייב פוסאד (בשמה הקודם זגורסק) והסיור בה. סרגייב פוסאד

הנה אחת מהמעניינות שבערי 'טבעת הזהב' והמקום הקדוש לפולחן הדת הפרבוסלבית ברוסיה. חזרה למוסקבה בשעות

הערב ולינה בעיר.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-8 שעות ביום, חזרה למוסקבה ביום 4 בין השעות 18:00-20:00

בקירוב בהתאם למצב התנועה.

יום 5

פארק VDNKh, גלריית טרטיאקוב, שוק איזמיילובו ושייט ערב
ביאכטה בנהר מוסקבה

סיור בפארק "מרכז התערוכות של כל רוסיה" הידוע בשמו ההיסטורי VDNKh ואשר

נחנך בשנת 1939. הסיור בפארק, כמו במנהרת הזמן מעביר את מבקריו אל העידן

הסובייטי. ביקור בגלריית טרטיאקוב, הגלריה הלאומית לאומנות הרוסית, המציגה את



מיטב יצירות האומנות הרוסיות (ניתן לבחור בין ההגלריה בבניין הראשי המציגה אוספים של הציור הרוסי החל מהמאה

ה-11 ועד לתחילת המאה-20 לבין мגלרייה החדשה המציגה אוספי האמנות הרוסית במאה ה-20 כולל המוצגים

בסגנון ריאליסטי סוציאליסטי). בהמשך סיור במתחם שוק עבודות היד והפשפשים איזמיילובו (Izmailovo) ובמוזיאון

לתולדות הוודקה הרוסית הממוקם בקרמלין איזמיילובו, חזרה למלון. בערב סיור "אורות מוסקבה" שנערך בשייט בנהר

מוסקבה ביאכטה של The Radisson Royal Flotilia (השייט מתקיים בין השעות 21:00-23:30 לפי לו"ז הידוע היום,

ביאכטה ניתן להזמין ארוחת ערב ומשקאות – לתשלום במקום).

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-8 שעות ביום וכ-4 שעות בערב/לילה (20:30-00:15).

יום 6

מוזיאון היהדות והסובלנות, 'פוקלונאיה גורה' (הר ההשתחוות),
חוזרים הביתה

נבקר במוזיאון היהדות והסובלנות המרשים שזכה לאחרונה בפרס יוקרתי של אונסק"ו

על "הפצת אידיאלים של שלום ואי-אלימות" ונמשיך לפארק הניצחון על 'פוקלונאיה

גורה' (הר ההשתחוות), בו ממוקמים בית כנסת, מסגד וכנסיה לזכר הנופלים

במלחמת העולם השניה וכמובן נבקר במוזיאון המלחמה הפטריאוטית הגדולה. בהתאם לשעת ההמראה, העברה לנמל

התעופה וטיסה הביתה.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-7 שעות (09:00-16:00).

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

קבלת פנים והעברה מנמל התעופה/תחנת רכבת לעיר ביום ההגעה בו מתחיל הטיול (בגין קבלת פנים והעברה ביום

הקודם לתחילת הטיול תחול תוספת מחיר).

העברה ביום האחרון של הטיול בתום שעות ההדרכה כמפורט בתכנית, לנמל התעופה/מלון/תחנת רכבת בהתאם

לצרכי המטיילים.

מדריכים מקומיים דוברי אנגלית או עברית (ע"פ זמינות ותקציב) בהתאם לתכנית.

.BB לילה אחד במלון בעיר סוזדל על בסיס

העברות ונסיעות במיניוואן/מיניבוס ממוזג עם נהג (בהתאם לגודל הקבוצה) ע"פ התכנית.

.The Radisson Royal Flotilia סיור ערב "אורות מוסקבה" שנערך בשייט בנהר מוסקבה ביאכטה של

https://youtu.be/WRiPL8Inxk8
https://youtu.be/WRiPL8Inxk8


דמי כניסה לאתרים בהם הכניסה כרוכה בתשלום ואשר כלולים בחבילת הטיול כמפורט בסעיף "אתרים הכלולים

בתכנית" (למעט הימים בהם המוזיאונים סגורים).

דמי רישום וטיפול.

המחיר אינו כולל

כרטיסי טיסה.

בית מלון במוסקבה (החבילה כוללת לילה אחד במלון בעיר סוזדל על בסיס BB). ניתן לקבל הצעה לבתי מלון אל מול

תאריכים קונקרטיים.

ביטוח נסיעות אישי וביטוח מטען.

אתרים ופעילויות אשר לא כלולים בתכנית הטיול.

שעות הדרכה ורכב נוספות שמעבר למתואר בתכנית הטיול לפי התעריפים הבאים, לתשלום במקום במזומן לנותני

השירותים ו/או לנציגים מוקומיים:

שעת עבודה נוספת של המדריכים – 45 דולר.

שעת עבודה נוספת של רכב עם נהג – 25 דולר.

טיפים למדריכים ונהגים מקומיים (לא חובה).

כל מה שאינו כלול בתכנית ובמחיר הטיול.

אתרים הכלולים בתכנית

הכיכר האדומה

הכיכר המפורסמת במוסקבה אשר נחשבת למרכזה של העיר ושל רוסיה כולה.

בית הכנסת קורל (מוסקבה)



בית הכנסת קורל של מוסקבה, נפתח בשנת 1906 וידוע גם כבית הכנסת ברחוב

ארכיפובה. בית הכנסת נבנה בסגנון הנאו קלאסיציזם ונחשב לאחד מבתי הכנסת

היפים במוסקבה.

קתדרלת ישו המושיע

הכנסייה הנוצרית אורתודוקסית הגבוהה בעולם. הכנסייה שוכנת על גדות נהר

מוסקבה, במרחק הליכה מהקרמלין. הקתדרלה פוצצה עד היסוד בעת שלטונו של

סטאלין בשנת 1931, נבנתה מחדש ונחנכה בשנת 2000.

גבעת הדרור (וורוביובי גורי)

אחד משבע הגבעות של מוסקבה. כאן שוכן הבניין הראשי של אוניברסיטת מוסקבה

המפורסמת ומכאן עורכים תצפית יוצאת מן הכלל על העיר כולה.

מתחם הקרמלין

הקרמלין של מוסקבה הוא הקרמלין הידוע ביותר ברוסיה. המקום משמש כמושב

הרשמי של נשיא רוסיה וכמקום עבודתו והוכרז בשנת 1990 כאתר מורשת עולמית

של אונסק"ו.

מוזיאון אוצרות הצארים (נשקיית הקרמלין)

נשקיית הקרמלין הוא אחד המוזיאונים הראשונים שהוקמו ברוסיה. בין היתר מוצגים

במוזיאון הכתר הקיסרי של רוסיה, כתר מונומכוס, כס השנהב של איוואן האיום, כלי

שולחן עשויים זהב, אבנים יקרות, אוסף הכרכרות והמזחלות הצארי, עשר ביצי

פברז'ה ועוד.

גן אלכנסדר

פארק הממוקם במרכז מוסקבה, לאורך החזית המערבית של החומת הקרמלין. הפארק ניצב בסמוך לקבר החייל האלמוני

ומשמר הכבוד.



גלריית טרטיאקוב

גלריית טרטיאקוב הידועה גם כטרטיאקובקה היא המוזיאון לאומנות בבירת רוסיה

הנחשב למוזיאון המוביל בעולם בתחום האמנות הרוסית. ניתן לבחור בין ההגלריה

בבניין הראשי המציגה אוספים של הציור הרוסי החל מהמאה ה-11 ועד

לתחילת המאה-20 לבין הגלרייה החדשה המציגה אוספי האמנות הרוסית במאה

ה-20 כולל המוצגים בסגנון ריאליסטי סוציאליסטי.

מדרחוב ארבאט

מדרחוב מפורסם שאורכו כקילומטר, הממוקם במרכז מוסקבה והנו אתר תיירות

פופולרי. לאורכו שוכנות חנויות מזכרות רבות , מסעדות ובתי קפה, אמני רחוב

ומוזיקאים מופיעים בו ועוד.

המטרו של מוסקבה

הרכבת התחתית של מוסקבה הפועלת בבירה מאז שנת 1935. מעבר למערכת

תחבורה היעילה ביותר בעיר, המטרו של מוסקבה מהווה מוזיאון תת קרקעי והתחנות

היפות והמיוחדות מקושטות במוזאיקות, ויטראז'ים, יצירות פיסול, נברשות בדולח

ועוד.

(Izmailovo) שוק עבודות היד והפשפשים איזמיילובו

שוק עבודות היד והפשפשים איזמיילובו (Izmailovo) הוא מתחם גדול ובו יריד

מרשים של מוצגי האמנות העממית, שוק הפשפשים ומכונה גם ורניסאז' איזמיילובו.

לדי השוק ניצב קרמלין איזמיילובו ובו מספר מוזיאונים מעניינים וביניהם  המוזיאון

לתולדות הוודקה הרוסית.

בית העלמין נובודוויצ'יה

בית העלמין השוכן בשטח המנזר נובודוויצ'י ומסביבו, בו קבורים גדולי האומה הרוסית לרבות הסופרים גוגול וצ'כוב, בוריס

ילצין, ניקיטה חרושצ'וב, ראיסה גורבצ'ובה, ציירים, שחקנים, רקדנים, אנשי ממשל רוסים וסובייטים ואנשי רוח ידועים רבים.



לאוורת השילוש בסרגייב פוסאד

המנזר הגדול ביותר ברוסיה השוכן במרכז העיר סרגייב פוסד (בשמה הקודם זגורסק).

המנזר הוקם במאה ה-14 על ידי סרגיי רדונז'סקי. סרגייב פוסאד הנה אחת

מהמעניינות שבערי 'טבעת הזהב' והמקום הקדוש לפולחן הדת הפרבוסלבית

ברוסיה.

העיר ולדימיר

העיר הייתה בירת אחת הנסיכויות החזקות ברוסיה בימי הביניים. מספר המבנים

שנשתמרו בעיר הוכרזו כאתרי מורשת עולמית: כנסיית דמטריוס הקדוש, שער הזהב

– שער בחומת העיר העתיקה ששימש כשער ההגנה וכניסה לחלק האמיד של

העיר וקתדרלת אוספנסקי.

הקרמלין בסוזדל

הקרמלין במרכז העיר סוזדל הוקם החל במאה ה-10. הוא ניצב בסמוך לנהר קמנקה

בדרום העיר וכולל כעת מספר מבנים וקתדרלות.

המוזיאון לארכיטקטורת העץ וחיי האיכר בסוזדל

מוזיאון פתוח (מוזיאון תחת כיפת השמיים) המשמר מבני עץ עתיקים רוסיים ומציג

אורחות חייהם של איכרים רוסיים.

מנזר ישו המושיע וסנט אותימיוס הקדוש

מנזר אותימיוס הקדוש בסוזדל הוא מנזר גברים השוכן על נהר קמנקה בחלקה הצפוני של סוזדל. המנזר הוקם בשנת 1352

על ידי נסיך סוזדל כחלק מהגנת העיר ומוכר גם בשמו הקודם "מנזר ספסקי".
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VDNKh פארק

פארק "מרכז התערוכות של כל רוסיה" הידוע בשמו ההיסטורי VDNKh ואשר נחנך

בשנת 1939. הסיור בפארק, כמו במנהרת הזמן מעביר את מבקריו אל העידן

הסובייטי.

מוזיאון היהדות והסובלנות במוסקבה

מוזיאון היהדות והסובלנות נחנך ב-8 בנובמבר 2012 במוסקבה בטקס בהשתתפות

נשיא המדינה שמעון פרס ושר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב. המוזיאון מוקדש

להיסטוריה של העם היהודי מתקופת הבריאה עד לתקופת התפרקות ברית

המועצות, במוזיאון ישנם תערוכות מתחלפות, מרכז לילדים, מרכז לאומנות מודרנית,

חנות מזכרות ובית קפה. המוזיאון משתרע על שטח של כ-9000 מ"ר ועלות הקמתו

נאמד בכ-60 מיליון דולר, בין התומכים בהקמתו נמנים ממשלת רוסיה, הקונגרס

הציוני העולמי ואנשי עסקים. המוזיאון זכה לאחרונה בפרס יוקרתי של אונסק"ו על "הפצת אידיאלים של שלום ואי-אלימות".

פוקלונאיה גורה ומוזיאון המלחמה הפטריאוטית הגדולה

פארק הניצחון על 'פוקלונאיה גורה' (הר ההשתחוות), בו ממוקמים בית כנסת, מסגד

וכנסיה לזכר הנופלים במלחמת העולם השניה והן מוזיאון המלחמה הפטריאוטית

הגדולה.


