NOPTILE ALBE – MOSCOVA &
SANKT PETERSBURG Plecare
Mai/August/Septembrie
Moscova, Rusia

Descriere NOPTILE ALBE – MOSCOVA & SANKT PETERSBURG Plecare
Mai/August/Septembrie 4*, Moscova, Rusia
• Cazare cu MIC DEJUN la hoteluri de 4*, localizate in proximitatea obiectivelor turistice principale • Tururile
panoramice al oraselor Moscova si Sankt Petersburg, cu ghid local • Bonus! Asigurare Medicala si STORNO Cocktail
Travel Protection – cu protectie Covid-19, indiferent de varsta si fara fransiza • Bonus! Transfer intern din diverse orase
ale tarii! Valabil doar in momentul rezervarii • Facilitarea testului COVID-19, la clinica acreditata la tarif preferential
(250lei/persoana)
Descriere Program
Ziua 1 Bucuresti – Moscova
Prezentare la Aeroportul Bucuresti Otopeni Henri Coanda dimineata devreme pentru intalnire cu reprezentantul
agentiei si imbarcare la cursa OS768 cu decolare la ora 05:55 spre Viena. Aterizare la Viena, trecere prin zona de
tranzit a aeroportului si imbarcare la cursa spre Moscova. Sosire la Moscova la ora locala 13:45. Dupa preluarea
bagajelor, vom porni intr-un tur panoramic al orasului, insotiti de ghidul local. Vom putea admira Piata Rosie, Kremlinul,
Parcul Victoriei, Casa Alba, strada Arbat, Catedrala Mantuitorului, platforma de observare Sparrow Hills, Universitatea
Lomonosov si multe alte atractii. Este un inceput bun pentru a cunoaste cel mai mare oras al Europei. Dupa vizitarea
orasului, transfer si cazare la hotel Novotel Center 4* (sau similar).
Ziua 2 Moscova – Metroul si strada Arbat
Mic dejun. Astzi pornim intr-o plimbare cu metroul moscovit, o impresionanta atractie turistica, fiind considerat un
adevarat muzeu subteran. Fiecare statie are cate un decor spectaculos, acestea fiind realizate de renumiti sculptori
rusi. Vom cobori pentru o plimbare pe strada Arbat, una dintre cele mai vechi strazi ale orasului. Initial, a fost parte a
unei importante rute comerciale unde se gaseau un numar mare de mesteri. In sec. XVIII, Arbat a devenit una dintre
cele mai prestigioase zone de locuit. In anii 1980, strada a devenit zona pietonala, un concept cu totul nou pentru
Rusia acelor vremuri. Este un loc favorit de promenada, cu multe magazine, cafenele si restaurante. Fatadele in stil
Empire alterneaza cu cele Art Nouveau, avand intre ele elemente neogotice. Casa avangardista cu doua turnuri
construita de marele arhitect Konstantin Melnikov (1890-1974) pe o strada vecina cu Arbatul, pe la 1930, este
considerata monument istoric in Patrimoniul Mondial UNESCO. Seara, cazare la hotel Novotel Center 4* (sau similar).
Ziua 3 Moscova - Kremlin
Mic dejun. In prima parte a zilei, vom face o vizita la Kremlin, fosta resedinta a tarilor rusi, si actuala resedinta oficiala
a presedintelui Rusiei. Cetatea, cu zidurile sale de caramida rosie si cele 20 de turnuri, detine propria sa istorie. La
ordinul Marelui Duce Yuri Dolgruky, in anul 1156 a fost construita ca fortareata din lemn, si reconstruita de-a lungul
timpului. Aspectul actual a fost insa format in anul 1495, de catre cei mai buni arhitecti din Rusia si Italia. Vom putea
admira Piata Catedralei, punctul central al Kremlinului. Aceasta este inconjurata de cele trei catedrale: Catedrala
Adormirii Maicii Domnului, cea mai importanta biserica a Kremlinului, construita intre anii 1475-1479 si locul de
incoronare a tarilor Rusiei, printre care amintim incoronarea lui Ivan Cel Groaznic in 1547. Catedrala Bunavestire a fost
capela privata a familiei imperiale si are 9 cupole aurite, iar Catedrala Arhanghelului Mihail este necropola membrilor
familiei imperiale rusesti. De asemenea, vom putea admira faimosul Clopot al lui Ivan cel Mare si Tunul Tarului.
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“Armory Chamber” sau Camera Armureriei este unul dintre cele mai vechi muzee ale Kremlinului. A fost fondata in
1511, dar constructia cladirii actuale dateaza din sec. XIX. Muzeul gazduieste o colectie nepretuita de arme, bijuteriile
Coroanei Tarilor rusi, trasurile si tronurile acestora, mobilierul, rochiile regale, bijuteriile si cadourile diplomatice din
sec. XII – XIX. Dupa-amiaza, timp liber pentru odihna sau plimbari individuale. Seara, cazare la hotel Novotel Center 4*
(sau similar).
Ziua 4 Moscova – Sankt Petersburg – Fortareata Petru si Pavel – Croaziera by night pe raul Neva si canale
Mic dejun. Transfer la gara centrala pentru imbarcare la trenul de mare viteza Sapsan, cu destinatia Sankt Petersburg.
Trenul a fost denumit dupa cea mai rapida pasare din lume - soimul calator, ajungand la o viteza de peste 250 km / h.
Sosire in al doilea oras ca marime al Rusiei, Sankt Petersburg, un oras care pastreaza in continuare aerul imperial al
epocii tariste. Vom incepe sa descoperim orasul printr-un tur al acestuia, in care vom putea admira cele mai pretioase
monumente istorice si arhitecturi originale pastrate cu grija ca patrimoniu cultural Mondial. Bulevardul Nevsky sau
Nevsky Prospekt cu celebrele sale poduri, este principalul bulevard al orasului unde vom intalni numeroase obiective
turistice precum Palatul Stroganov, Catedrala Kazan, Complexul Elisseeff si multe altele. De asemenea, in turul nostru,
vom mai vedea Palatul de Iarna, Insula Vasilievsky, Catedrala Sf. Isaac, Piata Senatului si Piata Palatului. Fortareata
Petru si Pavel este locul de unde a luat nastere Sankt Petersburg si astazi gazduieste mai multe muzee care ne
prezinta istoria intemeierii si dezvoltarii orasului. Aici vom vizita Catedrala Petru si Pavel, locul unde se odihnesc tarii si
tarinele Rusiei - Mausoleul Grand Ducan. Cetatea a mai folosita si ca inchisoare politica, asa cum veti vedea in timpul
vizitei cazematelor sale, in secolul al XIX lea devenind principala inchisoare politica a Rusiei. Seara, vom putea admira
orasul si din alta perspectiva, intr-o frumoasa croaziera pe raul Neva si canalele acestuia. Sankt Petersburg este
renumit pentru numeroasele sale canale si rauri, care impart orasul in mici insule. Dupa miezul noptii, cand podurile
levante de peste rauri sunt ridicate si iluminate, veti putea admira cele mai frumoase si pitoresti locuri ale orasului,
cumr ar fi: Ermitajul, Cetatea Petru si Pavel, Biserica Mantuitorului Insangerat sau Catedrala Sf. Isaac. Transfer la hotel
pentru check-in la Petrovsky Art Loft 4* (sau similar).
Ziua 5 Sankt Petersburg – Muzeul Ermitaj (Palatul de Iarna)
Mic dejun. Ziua de astazi o dedicam vizitei unuia dintre cele mai bogate muzee ale lumii, muzeul Ermitaj. Aflat in fostul
Palat de Iarna, principala resedinta a familiei imperiale, muzeul ocupa 5 cladiri istorice de-a lungul raului Neva, in
centrul orasului. Colectia acestui muzeu contine peste 3 milioane de exponate, inclusiv picturi ale lui Leonardo Da Vinci
si Rafael, si ale altor artisti celebri. De asemenea, printre altele, putem admira si colectiile de arta egipteana, orientala
si greaca. Dupa-amiaza, timp liber pentru plimbari individuale. Seara, cazare la Petrovsky Art Loft 4* (sau similar).
Ziua 6 Sankt Petersburg – Palatul Ecaterinei si camera de chihlimbar (Palatul de Vara)
Mic dejun. Astazi ne vom intrepta catre orasul Puskin, denumit in onoarea faimosului poet rus, care inconjoara
Tsarskoe Selo sau “satul tarilor” si este cea mai fermecatoare suburbie a orasului Sankt Petersburg. Aici se afla Palatul
Ecaterinei sau Palatul de Vara al impartilor Rusiei. Interiorul palatului a fost restaurat atent in intregime si a fost
finalizat cu doar 8 ani in urma. Camera de Chihlimbar este printre cele mai spectaculoase incaperi din Palatul
Ecaterinei, iar la exterior, gradinile si parcul de aprox. 600 ha care il inconjoara fac din acesta cel mai impresionant loc
de vizitat din Sankt Petersburg. Seara, cazare la Petrovsky Art Loft 4* (sau similar).
Ziua 7 Sankt Petersburg – optional Palatul Peterhof
Mic dejun. Timp liber pentru odihna, plimbari pe cont propriu sau optional, putem continua explorarea palatelor tariste
cu o vizita la Peterhof (Petrodvoret), complex arhitectural de o rara frumusete, construit de Petru cel Mare si folosit in
trecut ca resedinta de vara a tarilor Rusiei. Se pot admira Palatele si Parcurile decorate cu fantani arteziene, canale si
cascade, o veritabila simfonie a apelor, care amintesc de Versailles din Franta. Palatul se afla pe lista de patrimoniu
mondial UNESCO. In timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost grav avariat de bombardamente, insa din fericire a
fost restaurat. Seara, cazare la Petrovsky Art Loft 4* (sau similar).
Ziua 8 Sankt Petersburg - Bucuresti
Grup 26.05.2021: Mic dejun. Timp liber pana la eliberarea camerelor. Transfer la aeroport pentru imbarcare la cursa
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OS612 cu decolare la ora locala 14:20 spre Viena. Imbarcare la cursa OS787 din Viena, cu decolare la ora locala 17:35
spre Bucuresti. Aterizare la Bucuresti la ora locala 20:10.
Documente necesare obtinerii vizei de Rusia
•

Pasaport cu minim doua pagini libere pentru viza, al carui termen de valabilitate sa fie mai mare de 6 luni de la

data expirarii termenului de valabilitate al vizei.
•

formular tipizat, completat electronic prin intermediul site-ului http://visa.kdmid.ru (se va completa de catre turist

sau de catre agentul care efectueaza inscrierea);
•

Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clara a chipului (din fata), fara ochelari cu lentile fumurii si

cu capul descoperit (cu excepția cetatenilor, care, din motive de apartenenta nationala sau religioasa, nu se pot
fotografia cu capul descoperit);
In cazul neobtinerii vizei, se vor aplica penalizarile in caz de anulare mentionate in program, valabile la momentul in
care se face anularea.
Excursii optionale - preturi informative
• Peterhof (Palatul si gradinile) – 40 €/ persoana. Include: transport, bilet intrare, ghid local, insotitor roman de
grup;
*Grupul minim pentru efectuarea excursiilor optionale este de 25 persoane.
Tarifele excursiilor optionale sunt calculate orientativ pentru 25 de participanti; in cazul in care vor fi mai putini
participanti tarifele se vor recalcula; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre (sunt doar
recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac la fata locului!
Informatii Utile
• Trebuie sa te prezinti in Aeroportul Otopeni la check-in cu 3 ore inainte de ora imbarcarii! Prezentarea biletului de
avion este obligatorie! Asigura-te ca ai actele de identitate valabile pentru toata familia sau grupul de prieteni! Copiii
sub 18 ani care nu calatoresc cu parintii trebuie sa detina un set de documente conform www.politiadefrontiera.ro.
Copiii sub 14 ani calatoresc cu pasaportul! Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie
cele anulate urmare a casatoriei civile!
• Bagajele permise pentru calatorie – bagaj de cala 23kg si max. 8kg bagaj de mana pentru fiecare pasager.
• Important! Pe destinatiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sarbatori (Paste, Craciun,
Revelion) sunt diferite de cele traditionale romanesti, atat ca meniu, cat si ca durata si divertisment.
Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIMUM 25 PERSOANE. Pentru un grup de 16-24 persoane, tariful se majoreaza cu 50 EURO / persoana,
pentru un numar mai mic de 16 participanti, pretul se recalculeaza sau excursia se reprogrameaza. De asemenea, in
cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea
standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim
rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de
decomandare.
ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii.Nu ne asumam eventualele servicii speciale ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervare si in contractul de prestari servicii.
Conditii de inscriere
• La inscriere, turistul achita 40% din valoarea excursiei, 40% cu 30 zile inaintea datei de plecare, iar diferenta cel mai
tarziu cu 14 zile inainte de plecare.
• Plata se poate face in lei sau in valuta la cursul de schimb anuntat de Exim Bank din ziua platii.
• Conditiile de participare si penalizare in caz de retragere, sunt specifice programului anexa la contract, care trebuie
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semnat obligatoriu la inscriere si anume:
• Anulare intre data confirmarii serviciilor si 50 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 20% din pretul
pachetului de servicii;
• Anulare intre 49-31 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 50% din pretul pachetului de servicii;
• Anulare intre 30-15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 80% din pretul pachetului de servicii;
• Anulare cu mai putin de 14 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 100% din pretul pachetului de
servicii;
• ATENTIE Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor.
• Corectitudinea numelor si a datei de nastere intra in responsabilitatea agentiei/ agentului care a efectuat inscrierea,
orice modificare de nume sau de data se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;
• Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica
orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazare dupa ora 14:00 si predare pana in
ora 12:00);
• Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex.mini bar/frigider, seif) daca nu este
mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii despre aceste
costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului
• Categoria hotelului, a restaurantului si a mijloacelor de transport turistic, este cea acordata de Ministerul de Resort
local;
• Tarifele excursiilor optionale sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre
(sunt doar recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac doar pe perioada sejurului!
• ATENTIE Verificati documentele necesare calatoriei inainte de plecare – carte de identitate (pentru tarile UE) sau
pasaport valabil min. 6 luni de la data sosirii in tara! Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel turistic
(pasaport diplomatic, pasapoarte starine, etc) sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe
care il detin. Documentele necesare calatoriei pentru minorii insotiti de un singur parinte sau nici unul le gasiti la
www.politiadefrontiera.ro. Conform legislatiei in vigoare, copiii si infantii (pana la 14 ani) calatoresc DOAR CU
PASAPORT!!!
• Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
• Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport sau a serviciilorsuplimentare, in situatia
in care acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, unitatile de cazare);
• Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este raspunzatoare
pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul excursiei;
• Detaliile si informarile pentru plecarea grupului se transmit pe e-mail cu o saptamana inaintea plecarii.
Servicii ghid/ conducator de grup
Cocktail Holidays asigura un conducator de grup pe perioada circuitului, vorbitor de limba romana. El va supraveghea
ca toate serviciile sa fie conforme cu programul prezentat la inscriere. In cazul in care exista elemente neconforme fata
de programul cumparat, conducatorul de grup trebuie sa depuna toate eforturile pentru a remedia problemele la fata
locului.
Asigurari
Prezentul pachet de servicii include urmatoarele tipuri de asigurari:
1.

Asigurare medicala si storno Cocktail Travel Protection cu protective Covid-19

2.

Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de Societatea de

Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A, cu seria BN nr. 000002146, valabila pana in data de 02.01.2022.
Mijloace de transport
ATENTIE! Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor.
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In cazul pachetelor de servicii care cuprind si transportul cu avionul (zbor regulat sau zbor charter), agentia de turism
organizatoare nu este raspunzatoare de eventualele modificari ale orelor de plecare si de sosire. Daca transportatorul
este vinovat de aceste decalaje va acorda asistenta turistilor conform Regulamentului EC 261 din 2004 al
Parlamentului European. Prima zi si ultima zi din sejur sunt destinate deplasarii catre/de la destinatie.
Orele de plecare si sosire sunt informative, ele pot fi modificate de transportator cu un aviz prealabil, iar agentia
organizatoare nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele modificari.
Asezarea in microbuz/autocar la destinatie se face de catre insotitiorul de grup, pe baza listei cu ordinea inscrierii la
program, incepand cu randul 2 de scaune din mijlocul de transport. Pentru siguranta pasagerilor pe perioada excursiei,
primul rand de scaune este rezervat insotitorului de grup si ghidului local.
Informatii despre sejur
Informatiile detaliate despre sejur vor fi inmanate turistilor inainte de plecare si vor cuprinde urmatoarele puncte:
-

Detalii reprezentant Cocktail Holidays pe parcursul excursiei – nume, telefon;

-

Detalii reprezentant Cocktail Holidays in aeroport Romania – nume, telefon;

-

Orar de zbor actualizat;

Eventuale evolutii ale pretului
Preturile agreate la incheierea contractului pot sa creasca sau sa scada in functie de anumiti factori obiectivi.
Cresterile de pret sunt influentate de cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale pretului petrolului, cresterea taxelor
de survol, etc. In cazul unei cresteri de pret mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul fara a plati penalizari de
retragere.
Scaderile de pret pot fi datorate unor promotii facute de partenerii externi sau de catre agentia organizatoare. Aceste
reduceri sunt limitate pentru o anumita perioada timp si pentru un anumit numar de locuri. Promotia poate fi intrerupta
inainte de terminarea perioadei de valabilitate fara obligatia din partea organizatorului de a anunta epuizarea locurilor
puse in vanzare.
In acelasi timp agentia organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul conform promotiei, pentru clientii care au
achizitionat anterior acelasi pachet, dar la un pret mai mare.
Date generale despre documentele de calatorie
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client sunt solicitate de furnizorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc.), iar noi trebuie sa le colectam si sa le transmitem mai departe
pentru buna functionare si finalizarea serviciilor turistice.
Agentia de turism organizatoare este Cocktail Holidays, cu sediul intrarea Armasului nr.9, sector 1, Bucuresti. Numarul
de telefon de contact este 0212108485.

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertariiunui pachet de servicii de calatorie, pe langa informatiile
precontractuale din descrierea programului, agentia de turism organizatoare si agentia de turism intermediara trebuie
sa furnizeze calatorului si:
FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, care trebuie
semnat de calator si se descarca AICI.
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Oferta detaliata si Formularul cu informatii standard sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de
calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
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momentul ofertarii pachetelor.
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