
Αγ. Πετροφπολθ – Μόςχα (αναλυτικό πρόγραμμα) 

 

Ένα διαφορετικό Πάςχα ςτθν ορκόδοξθ Ρωςία που ςυνδυάηει ιςτορία και κρθςκευτικό ςυναίςκθμα. 

Βιϊςτε το ορκόδοξο Πάςχα με ζνα διαφορετικό τρόπο και απολαφςτε τα υπζροχα κτιρια και τοπία του 

ρωςικοφ βορρά.  

το πρόγραμμα περιλαμβάνεται: 

1θ θμζρα: Πτιςθ για Mόςχα 

Πτιςθ για Μόςχα - μεταφορά ςτο ξενοδοχείο (πανοραμικι βόλτα ςτθν πόλθ από ελλθνόφωνο ξεναγό). 

2θ θμζρα: Ξενάγθςθ Μόςχασ-Λίμνθ των κφκνων-Μουςείο Μεγάλου Πατριωτικοφ Πολζμου 

Ξενάγθςθ πόλθσ με πρϊτθ ςτάςθ ςτθ γζφυρα του Πατριάρχθ και το κακεδρικό ναό του ωτιροσ. 

Ακολουκεί θ ομορφότερθ πλατεία του κόςμου «κόκκινθ» (δθλαδι όμορφθ), διακοςμθμζνθ από το 

Κρεμλίνο, το ναό του Αγ. Βαςιλείου και το πολυκατάςτθμα Γκουμ. Κατά τθ διαδρομι, κα δείτε ακόμα 

το οίκθμα τθσ κρατικισ αςφάλειασ-πρϊθν KGP, το Μποροντινό, το Μεγάλο κζατρο «Μπαλςόι», αλλά 

και περιοχζσ όπωσ τθσ Πρεςβειοφπολθ & Μαςφίλμ (το αντίςτοιχο Χόλλυγουντ ). Θα ακολουκιςει 

ςτάςθ ςτθ διάςθμθ λίμνθ των κφκνων με κζα τθν όμορφθ Μονι Νοβοντζβιτςι. Επόμενθ ςτάςθ ςτο 

Πάρκο τθσ Νίκθσ και επίςκεψθ ςτο μουςείο του Μεγάλου Πατριωτικοφ Πολζμου. Σο βράδυ κα γίνει 

μεταφορά για τθν Αναςτάςιμθ ακολουκία. 

3θ θμζρα: Κιποι Αλζξανδρου-Κρεμλίνο-Θθςαυροφυλάκιο Άρμουρυ-πεηόδρομοσ Αρμπάτ-κάτω 

ανάκτορα (ςτάςεισ metro) 

Επίςκεψθ με το μετρό ςε  μερικοφσ από τουσ διαςθμότερουσ ςτακμοφσ του, διακοςμθμζνουσ με βιτρό- 

μπροφτηινα αγάλματα και περίτεχνα φωτιςτικά. Θα ακολουκιςει περιιγθςθ ςτον κιπο του 

Αλζξανδρου, ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Νεγκλίναγια για να δείτε το άγαλμα του άγνωςτου ςτρατιϊτθ, τθν 

αιϊνια φλόγα και τθ ςπθλιά του Κρεμλίνου. Εντόσ του Κρεμλίνου κα επιςκεφκείτε τουσ ναοφσ τθσ 

ςτζψθσ & ταφισ των τςάρων. τθν πλατεία του Ιβάν του Μεγάλου κα καυμάςετε το Μεγάλο 

καμπαναριό, το τεράςτιο τςαρικό κανόνι και τθν τεράςτια αχρθςιμοποίθτθ τςαρικι καμπάνα. Σζλοσ κα 

επιςκεφκείτε το εξαιρετικό κθςαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκκζματα πολφτιμϊν δϊρων του ςτζμματοσ, 

μοναδικζσ πανοπλίεσ ευγενϊν, αυτοκρατορικϊν ενδυμάτων, ςτεμμάτων, κρόνων και αμαξϊν.  

4θ θμζρα: Μόςχα. Ημζρα ελεφκερθ «Προαιρετικι εκδρομι ςτο εργκιζβ Παςάντ» 

τα βορειοανατολικά τθσ Μόςχασ (70 χλμ), διαςχίηοντασ χωριά που κυμίηουν «Παλιά Ρωςία» με τα 

διακοςμθμζνα ξφλινα ςπίτια τουσ, κα φτάςετε ςτο Βατικανό τθσ Ορκόδοξθσ Ρωςίασ και τθν Αγία Λαφρα 

του. Η πόλθ κα ςασ εντυπωςιάςει από το Κρεμλίνο τθσ, τουσ περίτεχνουσ ναοφσ και τθν ξφλινθ αγορά. 

 



5θ θμζρα: Πτιςθ για Αγ. Πετροφπολθ-Άγαλμα Λζνιν-Βουλι των οβιζτ-Ξενάγθςθ πόλθσ & επίςκεψθ 

εντόσ του Φρουρίου Πζτρου & Παφλου-Κακεδρικόσ ναόσ Παναγίασ του Καηάν 

Ημζρα ελεφκερθ ζωσ τθν μεταφορά ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν Αγ. Πετροφπολθ, με πρϊτθ 

πανοραμικι γνωριμία τθσ πόλθσ κάνοντασ ςτάςθ ςτθ πλατεία τθσ Μόςχασ (ςτο άγαλμα του Λζνιν, 

μπροςτά από τθ βουλι των οβιζτ). Ακολουκεί θ ξενάγθςθ τθσ πόλθσ με επίςκεψθ του Πεδίου του 

Άρεωσ, ςτθν πλατεία Ιςαάκ, κα δείτε το άγαλμα του Σςάρου Νικόλαου, το παλάτι Μαρίνςκι 

παραπλεφρωσ, αλλά και το άγαλμα του Μ. Πζτρου. Επόμενθ ςτάςθ ςτο «Βζλοσ»-ςτο ςτενότερο ςθμείο 

του νθςιοφ Βαςιλιζφςκι-μπροςτά από το Ναυαρχείο. Θα ακολουκιςει θ επίςκεψι ςτο πρϊτο 

οικοδόμθμα τθσ πόλθσ, το Φροφριο των Πζτρου & Παφλου, τόποσ ταφισ των Σςάρων τθσ δυναςτείασ 

«Ρομανόφ». Σζλοσ, κα επιςκεφκείτε τθν Παναγία του Καηάν. Ακολουκιςτε προαιρετικά μία όμορφθ 

κρουαηιζρα ςτα κανάλια τθσ «Βενετίασ του Βορά» για να καυμάςετε τθν μοναδικι ομορφιά τθσ πόλθσ!  

6θ θμζρα: Κιποι ανακτόρων Πζτερχοφ - Επίςκεψθ των Χειμερινϊν ανακτόρων Ερμιτάη 

Πρωινι μεταφορά ςτο ανάκτορο Πζτερχοφ, γνωςτό για τουσ διάςθμουσ κιπουσ και ςιντριβάνια όπωσ 

τθ μεγαλοπρεπισ κρινθ του Ποςειδϊνα τριγυριςμζνθ με νφμφεσ, καλάςςια άλογα και δράκοντεσ και 

τθ κρινθ του αμψϊν με το λιοντάρι, τισ δίδυμεσ κρινεσ τθσ Εφασ και του Αδάμ, αλλά και τθ κρινθ τθσ 

πυραμίδασ με περιςςότερουσ από 500 πίδακεσ νεροφ. Επιςτροφι και επίςκεψθ ςτο Ερμιτάη (από τθν 

ελλθνικι λζξθ ερθμθτιριο) Σο μουςείο που αρχικά ςτεγάηονταν τα Χειμερινά Ανάκτορα, αποτελείται 

από το Παλιό, το Μικρό, το Νζο Ερμιτάη και το ομϊνυμο κζατρο. τα ςθμαντικά εκκζματα (που 

ξεπερνοφν τα 3.000.000), περιλαμβάνονται ςυλλογζσ μεγάλων δθμιουργϊν όπωσ Λεονάρντο ντα Βίντςι, 

Ροντζν, Πάμπλο Πικάςςο, Ανρί Ματίσ, Πωλ Γκωγκζν, Πωλ εηάν, Κλωντ Μονζ, Ρζμπραντ και άλλων, ενϊ 

φιλοξενοφνται ακόμα εκκζματα από τθν αρχαία Ελλάδα, τθν Αίγυπτο και τθ Ρϊμθ.  

7θ θμζρα: Ανάκτορα Ποφςκιν-Κιποι ανακτόρων Πζτερχοφ - Επίςκεψθ των Χειμερινϊν ανακτόρων 

Ερμιτάη 

Εκδρομι ςτο ςφμπλεγμα παλατιϊν και πάρκων (βάςθ τθσ πόλθσ Ποφςκιν). Σα πολυτελι δωμάτια των 

κερινϊν εξοχικϊν ανακτόρων τθσ Αικατερίνθσ, είναι γνωςτά για τθν μεγαλοπρζπεια και τθν υπερβολι 

τουσ. Μεςθμεριανι επιςτροφι ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και υπόλοιπο θμζρασ ελεφκερο για μία ρομαντικι 

βόλτα ςτθ λεωφόρο Νιζφκςυ και για καφζ ςτο διάςθμο βιβλιοπωλείο ίνγκερ.  

8θ θμζρα: Νόβγκοροντ (θ ιςτορικι πόλθ τθσ Ρωςίασ) 

Πρωινι μετάβαςθ ςτθν ιςτορικι πόλθ του Μεςαίωνα που υπιρξε και πρϊτθ πρωτεφουςα τθσ Ρωςίασ 

(και δεφτερθ ςε ςθμαςία μετά το Κίεβο).Χαρακτθριςμζνα από τθν Unesco, ωσ μνθμεία παγκόςμιασ 

κλθρονομιάσ, κα επιςκεφκείτε το Κρεμλίνο (τα παλαιά τείχθ), τον καλφτερα παλαιότερο διατθρθμζνο 

κακεδρικό ναό τθσ Αγ. οφίασ (αντίγραφο του αντίςτοιχου του Κιζβου) και το δικαςτιριο Γιαροςλάβ.  

9θ μζρα: Μεταφορά ςτθν Αγ. Πετροφπολθ – πτιςθ επιςτροφισ 

Χαλαρό πρωινό και μετάβαςθ ςτθν Αγ. Πετροφπολθ για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ, μζςω Μόςχασ. 

Διάρκεια:  9 θμζρεσ - Αναχϊρθςθ: 29 Απριλίου - Σιμι ςυμμετοχισ ανά άτομο από 775€ 


