REIS PETERBURI 17.-20.08.2019

Laupäev 17.08
kell 7.00

väljasõit Estonia teatri eest.

Kell 8.45-9.15

kohvipaus Purtse bensiinijaamas, samas kauplus.

Kell 15.00- 17

Gatšina keiserlik palee (kaks venekeelset giidi).
Hiline lõunasöök.
majutus südalinnas Grand Nevsky hotellis***
http://www.nevskygrandhotel.com/en/

Kell 19.30
Pühapäev 18.08

Bussi-ja jalgsiekskursioon: Vassilil saar. Peeter- Pauli kindlus (+pilet 8 €)/ siia on maetud Venemaa
valitsejad alates Peeter I-st.
Menšikovi loss (pilet + 10 €), mis kuulus linna esimesele kubernerile vürst A.D.Menšikovile.(
2019.aastal täitub 300aastat kui Menšikov oli Tallinna ja Eestimaa kindralkuberner). Muuseum asub linna
esimeses kivist hoones, kus on säilinud 18.sajandi tõelised interjööride elemendid, s.h. ka kuulsad
hollandi interjöörid
Lõunasöök.
Kolomna linnaosa – eestluse süda Peterburis ja Jaani kirik, millega on seotud meie suurkujud Jakob
Hurt, Rudolf Kallas, Villem Reiman, Jakob Kukk, Rudolf Tobias, Artur Kapp jt.
Laevasõit Neeval ja kanalitel.
Esmaspäev 19.08
Haigla külastus (Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС
России)

13.30 Jussupovi palee (pilet 23 € ). Peterburi üks rikkamaid ning paremini säilinud aristikraadiresidentse

Vaba aeg.
Õhtusöök koos folkprogrammiga (+20 €).
Teisipäev 20.08
Kell 9.00 ärasõit.
Peterhoffi park.
Lõunasöök omal käel.
Tallinna jõuame umbes kell 22.

4-PÄEVASE REISI HIND 350 €
Hind sisaldab: sh. 3 ööd majutus ***hotellis kaheses toas hommikusöögiga,
2 lõunasööki, Gatšina palee, Peterhoffi park, laevasõit kanalitel, buss, giid. Grupp 40 inimest.
Lisatasu:
vene viisa 64 € + kohustuslik tervisekindlustus vastavalt vanusele:
19 - 64.a. 4.24 €, 65 - 70.a. 6.49 €, 71 - 79.a. 8.85 €
Soovi korral firma vormistab ka reisitõrkekindlustuse.. Kui on omal tehtud kindlustus, siis palume
koopiat.
Ühese toa juurdemaks +115 € (3 öö eest).
Valikuks sissepääsud :
•
•
•
•

(palume teatada reisi tellimisel)

Peeter-Pauli kindlus 8 €
Menšikovi loss 10 €
Jussupovi palee 23 €
Õhtusöök koos folkprogrammiga 20 €

Info ja registreerimine:
Soovi korral pöörduge oma usaldusisiku poole!!!! Küsimuste puhul saad pöörduda Elena Mahhova tel.
617 1114, mob. 52 05865 või Reisibüroo Comtour tel 645 5925, GSM 522 0009 Urve Joost,
Registreerimine toimub perioodil 11.03 – 12.04.2019
Ettemaks 150 € tasuda 12.aprilliks OÜ Comtouri arveldusarve EE381010052027836004, AS SEB
Pank. Ülekandel palume märkida: reisija ees- ja perekonnanimi ja reis. Tasuda saab ka sularahas meie
kontoris Lauteri 7 (Hotell Olümpia kõrval).
Ülejäänud reisimaksumuse tasuda samale a/a 10.juuliks.
NB! Registreerimisel teatada (veneviisa, ankeet vorm saadetakse )
•
•
•

perekonna- ja eesnimi, isikukood, neiupõlvenimi, sünnikoht, kodune aadress, kontakttelefon ja epost
töökoht, amet, aadress, telefon
passi number ja kehtivusaeg.

Viisa vormistamiseks vajab Reisibüroosse COMTOUR 10.maiks passi ja ühte pilti (heledal taustal
värvifoto 3,5cm x 4,5cm, foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud), pilti ei tohi kleepida. Pass peab kehtima 6
kuud peale reisi lõppu ja passis peab olema vähemalt 2 tühja lehte. Viisa vormistatakse minimaalselt
15 tööpäeva jooksul (pass on saatkonnas).

