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  Itinerari  

1r dia (22 de maig): BARCELONA – SANT PETERSBURG 

• Viatge en avió amb destinació Sant Petersburg. 

• Arribada, assistència i trasllat al port per embarcar en el 

creuer pel riu Volga. 

• Sopar i nit a bord. 

 
2n dia (23 de maig): SANT PETERSBURG 

• Esmorzar a bord. Sant Petersburg és una de les ciutats més 

belles del món. Coneguda com la “Venècia del Nord” pels 

seus canals navegables. El centre de la ciutat és considerat 

per la Unesco Patrimoni de la Humanitat. Recorrerem l’Avin- 

guda Nevsky, el carrer principal, en la qual destaquen els edi- 

ficis de la Torre de la Duma Urbana i de la Casa del Llibre. 

• Dinar en restaurant de la ciutat. A la tarda visita, inclosa, 

del Museu de l’Ermitage, un dels més grans del món. 

• Retorn a bord. Sopar, música en viu. 

 
3r dia (24 de maig): SANT PETERSBURG 

• Esmorzar a bord. Visitarem el Palau Peterhof, residència 

d’estiu dels tsars, que forma part dels palaus i jardins bar- 

rocs que va fer construir Pere el Gran als afores de Sant 

Petersburg per a ús privat. És un conjunt arquitectònic i 

paisatgístic conegut com el “Versalles rus”. 

• Dinar en restaurant de la zona. A la tarda els proposem as- 

sistir, opcionalment, a un ballet o fer una visita nocturna per 

Sant Petersburg. Si prefereix quedar-se en el vaixell podrà 

gaudir d’un musical en viu interpretat pels músics del vaixell. 

 
4t dia (25 de maig): MANDROGUI 

• Pensió completa a bord. 

• Arribada a Mandrogui. Temps lliure per veure aquest po- 

ble tradicional rus; interior i exterior de les seves típiques 

cases de fusta, sense oblidar el Museu del Vodka. 

• Dinar/barbacoa a l’aire lliure del “shashlik” rus, una bro- 

queta de carn rostida molt popular a Rússia. 

• Retorn al vaixell i sortida cap a l’Illa de Kizhi. 

 
5è dia (26 de maig): ILLA DE KIZHI 

• Pensió completa a bord. 

• Durant aquest dia navegarem pel grandiós llac Onega. Di- 

nar a bord i, a continuació, visita al pont de comandament 

del vaixell. 

 
Inscripcions fins a l’1 de febrer 

 

Del 22 de maig a l’1 de juny 
(11 dies / 10 nits) 

· En avió des de Barcelona 

· Pensió completa a bord 

· Allotjament en camarots dobles 

· Aigua no embotellada, coffee station 
i copa de vi als sopars 

· Taxes i carburant aeri 

· Grup mínim 30 participants 
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• Arribada a Kizhi. Desembarcament i visita a peu dels llocs 

més emblemàtics. Posseeix un Museu a l’aire lliure d’arqui- 

tectura de fusta, declarat per la Unesco com a Patrimoni 

de la Humanitat. 

• Retorn a bord i sopar. Finalitzarà el dia amb música en viu. 

Navegació cap a Goritsi. 

 
6è dia (27 de maig): GORITSI 

• Pensió completa a bord. Dinar a bord i arribada a Goritsi. 

• Desembarcament i visita de la ciutat, situada a la riba es- 

querra del riu Sheksna. La seva major atracció turística és 

el Monestir de Sant Ciril del Llac Blanc, conjunt arquitec- 

tònic que pertany a les obres preclares de l’art rus i que va 

ser fundat a final del segle XIV, convertint-se en centre de 

peregrinació. 

• Retorn a bord. Sopar. Música en viu. Navegació cap a Ia- 

roslavl. 

 
7è dia (28 de maig): IAROSLAVL 

• Pensió completa a bord. 

• Desembarcament i visita d’aquesta antiga ciutat russa si- 

tuada en la confluència dels rius Volga i Kotorosl. Visita 

inclosa de l’Església del Profeta Elies (per fora) i la de Sant 

Nicolau (interior) i la seva galeria d’art. 

• Retorn al vaixell. Dinar i navegació cap a Uglitx. 

• Tarda a bord durant la qual podrem seguir augmentant els 

nostres coneixements de rus i participar en una partida de 

bingo rus. 

 
8è dia (29 de maig): UGLITX 

• Pensió completa a bord del vaixell. 

• Arribada i visita panoràmica a peu d’Uglitx, una ciutat 

pertanyent a l’óblast de Iaroslavl. És part de l’Anell d’Or 

de Rússia, constituït per diverses ciutats principals, si- 

tuades al voltant de la capital russa. Visita de l’església 

de Sant Dimitri Ensangonat, així com la Catedral de la 

Resurrecció. 

• Temps lliure per descansar i preparar-se per al sopar 

d’aquest dia que serà amb el capità i durant el qual veurem 

un reportatge fotogràfic sobre el nostre creuer i brinda- 

rem pels meravellosos moments viscuts durant la traves- 

sia. Acabarem el dia amb música en directe i ball. 

 
  

El viatge no inclou 

 

· Begudes en els àpats dels restaurants 

· Despeses personals 

· Visat d’entrada a Rússia 

 

 

9è dia (30 de maig): MOSCOU 

• Esmorzar a bord. Després del nostre esmorzar buffet, 

efectuarem la visita panoràmica inclosa de la ciutat, la 

qual iniciarem a la Plaça Roja, on es troba el Museu d’His- 

tòria i la Catedral de la Intercessió, més coneguda com a 

Temple de Sant Basili. 

• Dinar en restaurant a la ciutat i a continuació visita del 

Kremlin, antiga residència dels tsars russos i actual seu de 

la presidència. Veurem la màgica Plaça de les Catedrals, 

amb la Catedral de l’Assumpció, la més important de Rús- 

sia, la de l’Anunciació i la de Sant Miquel Arcàngel. 

• Retorn al vaixell per al sopar. Finalitzat el mateix podran 

optar per realitzar la visita opcional a Moscou de nit amb 

el metro, conegut com el Palau Subterrani, o bé descansar 

en el vaixell gaudint d’una vetllada musical. 

 
10è dia (31 de maig): MOSCOU 

• Pensió completa a bord. 

• Dia lliure a Moscou possibilitat de realitzar diverses ex- 

cursions opcionals que els oferirem, com per exemple la 

Galeria Tetriakov. 

• Després del sopar podran gaudir de música en viu i ball 

al bar. 

 
11è dia (1 de juny): MOSCOU-BARCELONA 

• Esmorzar a bord. 

• Trasllat a l’aeroport per la tornada a Barcelona. 

 



 

 

 

 

  


