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בית איילון, רח' אבא הלל 12, רמת גן

"MAGNIFICENT ST.PETERSBURG" – זהו טיול פרטי מבית אותנטיקו בהובלת מדריכים מקומיים דוברי

עברית או אנגלית, 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 מ- 2 מטיילים ומעלה. יתכנו שינויים בתכנית המוצעת ובסדר הביקור באתרים, בכפוף לשינויים

בזמני ההגעת המטיילים לעיר והעזיבה, בהתאם לימי הפעילות של המוזיאונים ואתרי הביקור בתכנית, על פי מיטב שיקולי

המדריך בשטח, עקב תנאי מזג האוויר בפועל ו/או תנאי השטח ו/או דרישות השלטונות המקומיים.

Magnificent St.Petersburg – סיור חוף פרטי מודרך
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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 הסיור

יום 1

סיור בעיר, הארמיטאז', שייט בנהר ניבה

10:00 מפגש הקבוצה עם המדריך בנמל. 

סיור בעיר: ספינקסים מצריים מהמאה ה-15, "שומריו" של נהר הנייבה ובנקודה

במקצה האי וסילייבסקי (Vasilievsky) המכונה 'סטרלקה' אשר מציעה תצפית

מרשימה על כל העיר, סיור במצודת פטר ופול (פְֶּטרוֹפַּבְלוֹבְסקיה), תצפית על כנסיית

הגואל שעל הדם. סיור במוזיאון הארמיטאז', אחד המוזיאונים הגדולים, הוותיקים והחשובים ביותר בעולם (1.5-2 שעות)

ובהמשך שייט בנהר ניבה. 

18:00 סיום הסיור בנמל.

שירותים הכלולים במחיר הסיור

קבלת פנים והעברות מ/אל נמל העיר.

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

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

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

בתכנית".

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


שייט בנהר ניבה.

אגרת כניסת מיניבוס לנמל.

המחיר אינו כולל

ביטוח נסיעות אישי.

אתרים ופעילויות אשר לא כלולים בתכנית הטיול.

ארוחות והוצאות אישיות.

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.

מחירים ותנאים

אנחנו מאמינים כי הטיולים מבית אותנטיקו מתאימים לכל מי שמחפש חוויית טיול ייחודית, איכותית ובמחיר

הוגן ומזמינים אתכם להצטרף אל חוג החברים והלקוחות של אותנטיקו!

מחיר חבילת הטיול הפרטי מבית אותנטיקו בקבוצות סגורות מראש

Magnificent St.Petersburg - סיור חוף פרטי מודרך בסנט פטרסבורג מבית אותנטיקו | סיור יום

הרכב הקבוצה
הפרטית

2
מטיילים

3
מטיילים

4-5
מטיילים

6-7
מטיילים

8-9
מטיילים

10-12
מטיילים

13-15
מטיילים

16-18
מטיילים



הרכב הקבוצה
הפרטית

2
מטיילים

3
מטיילים

4-5
מטיילים

6-7
מטיילים

8-9
מטיילים

10-12
מטיילים

13-15
מטיילים

16-18
מטיילים

המחיר לאדם ב-
USD ליום

265$
לאדם

210$
לאדם

170$
לאדם

140$
לאדם

130$
לאדם

95$ לאדם105$ לאדם115$ לאדם

אופציה: סיור לילה 'גשרים מתרוממים' בליווי מדריך מקומי

הסיור נערך בין השעות 23:20-03:00 בקירוב

הרכב הקבוצה
הפרטית

2
מטיילים

3
מטיילים

4-5
מטיילים

6-7
מטיילים

8-9
מטיילים

10-12
מטיילים

13-15
מטיילים

16-18
מטיילים

שייט לילי בנהר ניבה
160$
לאדם

120$
לאדם

100$
לאדם

55$ לאדם60$ לאדם65$ לאדם75$ לאדם85$ לאדם

ברכב
135$
לאדם

95$
לאדם

35$ לאדם40$ לאדם45$ לאדם55$ לאדם65$ לאדם80$ לאדם

תנאי תשלום ומדיניות הביטולים: 

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

התשלום בגין דמי רישום וטיפול בסך 50$ תשולם מיד עם ההרשמה בתשלום אחד. 

יתרת הסכום תשולם בהתאם לתנאי התשלום אשר יפורטו למטייל במעמד ההצעה וההרשמה לטיול, אך מלוא התשלום בגין

הטיול ישולם בכל מקרה לא יאוחר מ-40 ימים לפני מועד היציאה לטיול (כרטיס האשראי יחויב ללא הודעה נוספת במועד

מתאים של חברת האשראי). אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד ודיינרס. 

יודגש כי במחיר הסיור כלולים דמי רישום וטיפול בסך 50$ שלא יוחזרו למטייל בכל מקרה בעת ביטול מצדו. 

בהודעה על ביטול הסיור עד ל-40 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי רישום וטיפול בסך 50$ בלבד. 

בהודעה על ביטול הסיור החל מ- 40 ימי עסקים ועד 8 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי ביטול

בסך 75% ממחיר הטיול. 

בהודעה על ביטול הסיור החל מ-7 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסיור – יחוייב המטייל בדמי ביטול מלאים של מחיר הטיול. 

ימי עסקים – ימים א'- ה' (לא כולל חגים). 

בקבוצות פרטיות סגורות, בנוסף לדמי הביטול המפוטרים לעיל ואשר יחולו על המבטלים, יש לקחת בחשבון את השינוי

במחיר חבילת הטיול לאדם הנובע משינוי במספר המטיילים בקבוצה לאור ביטול ההשתתפות של חלק מהטיילים. 

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

אתרים הכלולים בתכנית
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מבצר פטרופבלובסקיה

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

בתקופת שלטונו של פיוטר הגדול ותוכננו על ידי דומניקו טרזיני.

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.

שייט בנהר ניבה

שייט בנהר ניבה שאורכו כשעה וחצי שבמהלכו ניתן להתרשם מנופיה המדהימים של

הבירה הצפונית של רוסיה.


