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"ונציה הצפונית" – אתם יוצאים לטיול פרטי בסנט פטרסבורג, פנינת תיירות מדהימה המציעה לכל הבאים

בשעריה אוצרות תרבותיים, אדריכליים והיסטוריים בלתי נדלים. הבירה הצפונית של רוסיה, המכונה אף 'ונציה

הצפונית' נמנית מבין היעדים המומלצים ביותר לביקור עבור שוחרי תרבות והיסטוריה.

זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי אנגלית/עברית (שפות אחרות ע"פ ההזמנה מיוחדת

ובכפוף לזמינות) המתוכנן והמאורגן לכל פרטיו, והמאפשר לכם לחוות חווית טיול איכותית בקבוצה פרטית סגורה. הטיול

מתקיים בשילוב של נסיעות ברכב פרטי/מיניוואן/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

ונציה הצפונית – טיול פרטי מודרך בסנט פטרבורג | 4 ימים

הדרכה



המקומיים. יתכנו שינויים בסדר הביקור באתרים בהתאם לאישורים שיתקבלו מרוסיה לאחר ביצוע ההזמנה. לאור עומסי

התנועה הקיימים סנט 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 - סנט פטרבורג

נחיתה בסנט פטרבורג, מפגש עם המדריך בשדה התעופה והעברה למלון.

יום 2

סיור בסנט פטרסבורג

סיור בבירה הצפונית של רוסיה: זוג ספינקסים מצריים מהמאה ה-15, "שומריו" של

נהר הנייבה, הנקודה במקצה האי וסילייבסקי (Vasilievsky) המכונה 'סטרלקה'

אשר מציעה תצפית מרשימה על כל העיר, תצפית על אניית הקרב אורורה, אשר

נתנה את האות לפרוץ מהפכת אוקטובר 1917, סיור במבצר פטרופבלובסקיה

(לבחירתכם ביקור באחד מהאתרים הבאים: קתדרלת פטר ופול או פְֶּטרוֹפַּבְלוֹבְסקיה היא קתדרלה פרבוסלאבית הממקומת

בתוך מבצר פטרופבלובסקיה או בביתן של פטר הראשון או במוזיאון “בית כלא של מצודת טרובצקוי” השוכן גם במבצר פטר
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ופול), כיכר האמנויות המוקפת מבני תרבות ובהם אוצרות תרבות אדירים, ביקור בכנסיית הגואל שעל הדם, בית הכנסת

הגדול, פרש הנחושת, ביקור בקתדרלת איסק הקדוש.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-8 שעות.

יום 3

מוזיאון פברז'ה, ארמון יקטרינה בפושקין, האנדרטה לזכר הנופלים
במצור לנינגרד, שייט לילי בנהר ניבה

ביקור במוזיאון פברז'ה, מוזיאון פרטי אשר שוכן ב'ארמון שובלוב'. סיור בארמון יקטרינה

ששימש כארמון הקיץ של קיסרי רוסיה הממוקם בעיירת פושקין, כולל הביקור בחדר

הענבר המפואר. סיור במתחם האנדרטה לזכר הנופלים במצור לנינגרד.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי ורכב עם נהג: כ-8 שעות ביום.

23:20-03:00 – שייט לילי בנהר ניבה 'גשרים מתרוממים' בליווי מדריך מקומי (העברות מהמלון לספינה ובחזרה במוניות).

יום 4

הארמיטאז', שייט בנהרות ותעלות העיר, סיור בשד' ניבסקי

סיור במוזיאון הארמיטאז', אחד המוזיאונים הגדולים, הוותיקים והחשובים ביותר

בעולם. בהמשך שייט בנהרות ותעלות העיר. טיול רגלי ברחוב הראשי – שד' נייבסקי

שלאורכו ניצבים מבנים מפוארים, ארמונות ובתי ציבור מהודרים.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי: כ-7 שעות, שימוש במוניות להעברות

במידת הצורך.

יום 5

 ארמון יוספוב, מתחם הארמונות והפארקים בפטרהוף

ביקור במוזיאון יוסופוב הידוע, בין היתר, בשל תכנון וביצוע של אחת מהרציחות הכי

דרמטיות בהיסטוריה – רצח רספוטין. נפליג ברחפת מהירה מסוג "מטאור" לפטרהוף,

מתחם קיסרי הנמצא על שפת המפרץ הפיני כ-30 ק"מ מסנקט פטרבורג, סיור בגני

הארמון המפורסמים במזרקות המרשימות, ביקור בארמון מונפלזיר ותצפית על

המפרץ הפיני. חזרה לסנט פטרבורג ללינה.

משך זמן העבודה של מדריך מקומי: כ-7 שעות, רכב עם נהג – להעברות בסנט פטרסבורג בבוקר ולהעברה מפטרהוף לעיר

בסוף היום.



יום 6

להתראות סנט פטרסבורג

יום חופשי, צ'ק אאוט עד השעה 12:00. 

בהתאם לשעת ההמראה, העברה לנמל התעופה פולקובו לקראת הטיסה לת"א.

חבילת הטיול הפרטי של אותנטיקו כוללת

קבלת פנים והעברות מ/אל נמל התעופה.

5 לילות במלונות כמפורט בהצעה על בסיס BB (בכפוף לזמינות החדרים).

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

איש קשר מקומי לשאלות ותיאומים.

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

שייט לילי בנהר ניבה 'גשרים מתרוממים' בסנט פטרסבורג.

שייט בנהרות והתעלות בסנט פטרסבורג.

הוצאות בגין העברות במוניות בסנט פטרסבורג בהתאם לתכנית.

כרטיסים לרחפת מהירה "מטאור" להפלגה מסנט פטרסבורג לפטרהוף.

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 (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

מבצר פטר ובפול / פטרופבלובסקיה

המבצר המקורי של העיר סנקט פטרבורג אשר נבנה בשנת 1703. המבצר נבנה

בתקופת שלטונו של פיוטר הגדול ותוכננו על ידי דומניקו טרזיני.

אתרים לבחירה

קתדרלת פטר ופול או פְֶּטרוֹפַּבְלוֹבְסקיה היא קתדרלה פרבוסלאבית הממקומת בתוך

מבצר פטרופבלובסקיה 

או הביתן של פטר הראשון או המוזיאון “בית כלא של מצודת טרובצקוי”.

קתדרלת איסק הקדוש

כיכר איסק הקדוש (כיכר איסקייבסקיה) הנה בעלת חשיבות היסטורית ותרבותית. בכיכר נמצאים מספר מבנים

חשובים מהמאות 19-20 וביניהם קתדרלת איסק הקדוש המוקדשת לאיסק, קדוש ביזנטי מהמאה ה-4.



כנסיית הגואל שעל הדם

כנסייה רוסית אורתודוקסית הממוקמת בסנקט פטרבורג שברוסיה. הכנסייה ידועה

בסגנונה הרוסי ביזנטי, והיא אחד מהאתרים הידועים ביותר בעיר. שמה של

הקתדרלה מתייחס לבנייתה במקום שבו נרצח הצאר אלכסנדר השני בשנת 1881.

בית הכנסת כורל הגדול (סנקט פטרבורג)

בית הכנסת הנחשב לאחד מבתי הכנסת היפים באירופה. בית הכנסת נבנה בשנת

1893 מיוזמתם ותרומתם של נדבנים שמואל פוליאקוב והוראצי גינצבורג.

הֶאְרִמיָטאז'

המוזיאון הגדול ביותר ברוסיה ואחד המוזיאונים הגדולים, הוותיקים והחשובים ביותר

בעולם. האוסף הכביר של הארמיטאז' מוצג בשישה בניינים, שהראשי בהם הוא

ארמון החורף, מבנה ששימש כמקום מגוריהם הרשמי של הצארים הרוסים.

מוזיאן פברז'ה

מוזיאון פברז'ה, מוזיאון פרטי אשר נחנך בבנובמבר 2013, ושוכן בארמון שובלוב

היושב על גדותיו של הנהר פונטנקה.

ארמון יקטרינה וחדר הענבר

ארמון בסגנון הרוקוקו ששימש כארמון הקיץ של קיסרי רוסיה. הארמון ממוקם בצארסקויה סלו (כפר הצאר), היום העיר

פושקין. בארמון זה נמצא חדר הענבר המעוטר כולו בלוחות ענבר, מראות, וזהב, וידוע ביופיו הייחודי.



כל הזכויות שמורות © לאותנטיקו™ 2006-2017

מתחם האנדרטה לזכר הנופלים במצור לנינגרד

מתחם האנדרטה לזכר הנופלים במצור לנינגרד שנמשך 900 ימים בעת מלחמת

העולם השניה. האנדרטה שוכנת בכיכר הנצחון בקצה שדרות מוסקבוסקיי, הנה פרי

יצירתו של האמן אניקושיןן. המונומנט נחנך בתשעה במאי 1975, במלאת שלושים

שנה לנצחון על הנאצים וסילוקם מלנינגרד.

ארמון יוסופוב

ארמון יוסופובשימש בעבר משכנם העיקרי של בני משפחת יוסופוב בסנקט פטרבורג,

משפחת אצולה עשירה מאוד. המבנה היה האתר שבו נרצח גריגורי רספוטין

בשנת 1916.

הגן התחתון במתחם הארמונות והפרקים בפטרהוף

מתחם המזרקות הגדול בעולם המשתרע על שטח של מעל 1000 דונם ובשטחו

פזורות עשרות מזרקות משולבות בגן.

ארמון מונפלזיר בפטרהוף

ארמון הקיץ של הצאר פיוטר הגדול אשר נבנה במהלך 1714-1723. פיוטר הגדול

בעצמו קבע את מיקום הארמון, על שפת המפרץ הפיני, והחליט על תכנונו הפנימי

של הארמון. מבקרי הארמון יכולים לראות את הפריטים האישיים של הקיסר. בארמון

נמצא אוסף תמונות של ציירי המאה ה-17 והמאה ה-18 שנרכשו על ידי הקיסר.


