KRIŽARJENJE PO VOLGI OD MOSKVE DO ST.
PETERBURGA Z LADJO »SWAN LAKE«
DATUMA POTOVANJA: 31. 5. - 10. 6. in 21. - 31. 8. 2020
PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: POLET LETALA DO MOSKVE (večerja)
Zbrali se bomo na letališču Brnik in poleteli proti Moskvi. Po pristanku
prevoz do ladje in namestitev. Večerja in prenočevanje.
(V primeru, da bo v Bolšoj teatru v času našega bivanja na programu
operna predstava, vam bomo (če boste želeli) kupili vstopnico). Bolšoj
objavlja program za tromesečje.
2. dan: MOSKVA (zajtrk, kosilo, večerja)
Po zajtrku nas čaka poldneven ogled največjih mestnih znamenitosti: Kremelj s svojima impozantnima
palačama, Predsedniško in Kongresno, prečudovitimi katedralami ter Carski top in zvon. Za doplačilo (cca.
50 €) si lahko ogledate Kremeljsko orožarno, ki velja za eno najpomembnejših carskih zakladnic, saj se tu
najde vse od draguljev, ki bi se lahko v velikosti pomerili s kurjimi jajci, orožja, kočij, oblačil... Kremelj in
Rdeči trg sta od 1990 pod UNESCO-m, vse od 13. stoletja dalje pa so se tu odvijali najpomembnejši
zgodovinski in politični dogodki. Ogledali si boste še: prvi nebotičnik v Moskvi, Katedralo sv. Kristusa
Odrešenika in še kaj... Prosti čas za kosilo in popoldanski čas po vaših željah. Večerja in prenočevanje.

3. dan: (zajtrk, kosilo, večerja)
Po zajtrku transfer do pristanišča in vkrcanje. Ladja Swan Lake bo izplula ob 12:30 uri. Plovba.

4. dan: UGLIČ, MIŠKIN (zajtrk, kosilo, večerja)
Uglič je starodavno mesto, ki spada v tako imenovan »Zlati prstan« mest okoli
Moskve. Ogledali si boste Kremelj in cerkev Sv. Dimitrija, ter se seznanili z
njegovo žalostno usodo. Sledi ogled katedrale Sv. Spremenjenja in nato kosilo.
Po kosilu ogled Miškina, ki ostaja vse od začetka 20. stoletja nespremenjen,
znan pa je, med drugim, po Mišjem muzeju. Pogumna miš je simbol mesta,
daje pa mu tudi ime. Povratek na ladjo.
5. dan: JAROSLAVL (zajtrk, kosilo, večerja)
Ogled mesta, obisk tržnice in nekaj prostega časa, nato zunanji ogled cerkve preroka Sv. Elije, in notranjost
cerkva Sv. Nikolaja Čudodelca. Obiskali bose tudi nekdanjo vladno palačo, kjer je danes umetniška galerija.
Povratek na ladjo.
6. dan: GORITSY (zajtrk, kosilo, večerja)
Obiskali boste samostan Sv. Cirila na Belem jezeru, ki je bil ustanovljen v 14.
stoletju in je kljub stoletjem ohranil svojo prvinsko arhitekturo. Obiskovalce
osuplja s svojo bogato zbirko ohranjenih ortodoksnih ikon in veličastnih
cerkva.
7. dan: OTOK KIŽI (zajtrk, kosilo, večerja)
Raziskali bomo otok Kiži, kjer se nahaja muzej na prostem, za katerega
pravijo, da je prava paša za oči. Tukaj se nahaja edinstvena zbirka lesenih
cerkva in kapel, kmečkih hiš, zvonikov, vodnih mlinov, ki so bili sem pripeljani z različnih koncev s severa
Rusije. Ogledali si bomo tudi eno največjih mojstrovin – Katedralo Spremenjenja z 22. kupolami iz 1714.
leta, ki je bila zgrajena brez enega samega žeblja ali kakršnega koli kovinskega dela. Muzejska zbirka je od
1990 pod UNESCO-vo dediščino.
8. dan: MANDROGI (zajtrk, piknik s folklorno glasbo, večerja)
Poskusite tipično pogostitev s folklorno glasbo: hrana z žara ali šašlik. Sledi
sprehod po vasi Mandrogi, kjer živijo spretni rokodelci, ki so skozi desetletja
ustvarili zanimivo in vsekakor tipično rusko vas, ki ponazarja rusko življenje
skozi preteklost.
9. dan: ST. PETERBURG (zajtrk, kosilo, večerja)
Dobrodošli v St. Peterburgu, ki velja za eno najlepših mest na svetu. Obiskali bomo največje athitekturnokulturno-umetniške znamenitosti: Katedralo Sv. Izaka, Cerkev krvavega odrešenika in najpomembnejšo
avenijo v mestu - Nevski prospekt ter mestno trdnjavo Sv. Petra in Pavla, kjer se je St. Peterburg rodil.

10. dan: St. PETERBURG (zajtrk, kosilo, večerja)
V dopoldanskem času obisk muzeja Eremitaž (doplačilo),
enega največjih svetovnih muzejev, kjer hranijo umetnije
s celega sveta. Popoldan prosto.
Če bo možno bomo obiskali eno od predstav v Marijinem
teatru.
11. dan: LJUBLJANA
Zjutraj odhod na letališče in polet proti Ljubljani.
PONUDBA VELJAJO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST NA LADJI. ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, ZATO
PRIPOROČAMO ČIM PREJŠNJO PRIJAVO.
CENA ARANŽMAJA:
1620 € ob udeležbi vsaj 20 oseb
oz. 1.710 €

oz. 1.650 €

ob udeležbi vsaj 12 oseb

oz.

ob udeležbi vsaj 15 oseb
1.800 € ob udeležbi vsaj 10 oseb

Vključuje: letalske vozovnice na omenjenih relacijah z vsemi taksami, transfer od letališča do namestitev v
Moskvi ter do pristanišča in od pristanišča do ladje in nato do letališča v St. Peterburgu, križarjenje na ladji
na glavni palubi v dvoposteljnih kabinah, luške pristojbine, polni penzioni – razen prvi in zadnji dan, vse
izlete, ki so omenjeni v programu, slovenskega vodnika, lokalnega vodnika (vodenje v angleškem jeziku),
povabilno pismo za pridobitev vize, nezgodno zavarovanje za čas potovanja, zdravstveno zavarovanje za
čas potovanja, stroške organizacije.
Pri obrokih na ladji je vključeno: voda, kava, čaj, penina pri zajtrkih.
Vključena je 1 x kapitanova večerja, 1 x tradicionalna ruska večerja.
Na ladji je vključen zabavni program, kino predstave, koncerti, jutranja razgibavanja.
Za »jutranje ptice« je vključena kava, čaj, piškoti.
Vključena je 1 x ruska čajanka, in 1 x zabava z vodko.
OBVEZNO DOPLAČILO: 80 € stroški urejanja ruske vize in viza. Najkasneje 3 tedne pred odhodom
potrebujemo potni list, izpolnjen obrazec in eno fotografijo za dokumente.
- napitnine na ladji: cca. 6 € na osebo na dan
DOPLAČILO za enoposteljno kabino 750 €.
Cene letalskih vozovnic se lahko do odhoda drastično spremenijo, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo
in plačilo akontacije. V primeru povišanja cen se bo cena aranžmaja temu primerno prilagodila.

Prosta mesta na ladji so omejena, tako da vam predlagamo čim prejšnjo prijavo.
Ob vaši prijavi potrebujemo kopijo potnega lista (obe strani z vašimi podatki) in številko mobilnega
telefona.
Plačila se izvršijo na naš poslovni račun, ki bo naveden na predračunu.
Plačilni pogoji: ob prijavi je potrebno plačilo 30 % zneska aranžmaja, ostalo je možno plačevati na obroke,
zadnji obrok zapade 30 dni pred odhodom na potovanje.
OPOZORILO: PO PLAČILU AKONTACIJE ODPOVEDI BREZ STROŠKOV NISO VEČ MOŽNE.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi potovanja in Coris zdravstveno zavarovanje (za vas vse
uredimo mi).
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Ines tours d.o.o.
si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je
število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru sprememb cen hotelskih, prevoznih in drugih
storitev, na osnovi katerih je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če
podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena
v EUR. Ines tours d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na
kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na
kraju samem oz. v tujini.
Potnik naj na nepravilnosti oz. pomanjkljivosti opozori Ines tours-ovega vodiča, predstavnika oziroma
pooblaščeno lokalno agencijo tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko
rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril
na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, velja, da se je potnik
strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z
zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Ljubljana, 14. 8. 2019

