
 

 

 

Moscou i 
Sant 
Petersburg 
“Les grans ciutats 
Russes” 

Des de 2.390 € 
 
 

 
 

 

  Itinerari  
 
1r dia (22 de maig): BARCELONA – MOSCOU 

• Viatge en avió de la companyia AEROFLOT amb 

destinació Moscou. 

• Arribada, assistència i trasllat a l’hotel per allotjament. 

• Sopar i allotjament. 

 
2n dia (23 de maig): MOSCOU (Visita ciutat i Metro de 
Moscou) 

• Esmorzar a l’hotel. Pel matí, visita de la ciutat de Moscou: 

la Plaça Roja, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO i la catedral de Sant Basili (exterior). 

Posteriorment, visita panoràmica passant per l’avinguda 

Tverskaya, el Teatre Bolshoi, la catedral del Crist 

Salvador. 

• Dinar en restaurant del centre ciutat. Per la tarda visita 

del Metro de Moscou, el “Palau del poble”.  

• Sopar i allotjament a l'hotel. 

 
3r dia (24 de maig): KREMLIN I ARMERIA 

• Esmorzar i visita del Museu de la Catedral de Sant Basili. 

• Dinar en restaurant del centre ciutat. Després de dinar, 

Visita del Kremlin i una de les seves catedrals, declarat 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

• Retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
 
4t dia (25 de maig): MOSCOU – SANT PETERSBURG 

• Esmorzar a l’hotel. Pel matí, sortida cap al Parc de la Victòria 

on podran gaudir de temps lliure per donar un passeig 

(entrada no inclosa). Després trasllat a la Plaça Roja i temps 

lliure per visitar la tomba de Lenin. 

• Trasllat a l’estació per sortir amb el nou tren d’alta velocitat 

“Sapsan” amb destinació Sant Petersburg (en funció dels 

horaris definitius del tren, un dels àpats d’aquest dia podria 

realitzar-se en forma de picnic). 

• Arribada a Sant Petersburg i trasllat a l’hotel. 

• Sopar i allotjament. 

 
5è dia (26 de maig): SANT PETERSBURG. Visita de Sant 
Petersburg i Passeig pels Canals 

• Esmorzar a l’hotel i visita panoràmica de la ciutat 

passant per l’Avinguda Nevsky, el Palau Anichkov, el 

Palau Belozersky, l’esglèsia de Sant Salvador, el Teatre 

Mariïnsky, l’església de Sant Nicolau, etc. 

 
Inscripcions fins al 22 de febrer 

 

Del 22 al 29 de maig 
(8 dies / 7 nits) 

· En avió des de Barcelona 

· Pensió completa  

· Allotjament en habitació doble en 
hotel de 5* 

· Begudes en els àpats 
detallats (aigua, vi i 
cafès) 

· Grup mínim 30 participants 

 



Moscou i 
Sant 
Petersburg 

 

 

 

• Dinar en restaurant del centre ciutat. Per la tarda, 

creuer pels canals per visitar la ciutat d’una manera 

diferent. 

• Sopar i allotjament. 

 
6è dia (27 de maig): SANT PETERSBURG.  PALAU I 
JARDINS DE PETERHOF I PUSHKIN 

• Esmorzar a l’hotel. Sortida a les rodalies de la ciutat, 

a Peterhof (30 km). Visita d’aquesta residència 

imperial estiuenca, famosa pels seus parcs amb 

nombroses fonts i cascades, i per una sèrie de palaus 

i pavellons reals amb milers de quadres. 

• Dinar en restaurant del centre ciutat. Per la tarda 

sortida cap a Pushkin i visita del palau de Caterina. 

• Cap al vespre gaudirem d’un relaxant passeig en 

vaixell pels rius i canals de la ciutat.  

• Sopar i allotjament. 

 
7è dia (28 de maig): SANT PETERSBURG. Catedral de 
Sant Isaac i L’Hermitage 

• Esmorzar a l’hotel. Visita de la catedral de Sant Isaac, 

l'església més gran de Sant Petersburg i una de les 

catedrals més grans d'Europa.  

• Dinar en restaurant del centre ciutat. Per la tarda 

visita al Museu de l’Hermitage, el museu més gran de 

Russia, on destaquen obres de Leonardo Da Vinci, 

Rafael i Rembrandt, entre d’altres. 

• Sopar i allotjament. 

 
8è dia (29 de maig): SANT PETERSBURG - 
BARCELONA 

• Esmorzar a l’hotel. 

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

 
  

El viatge no inclou 

 

· Despeses personals 

· Visat d’entrada a Rússia 

 

 
 



  

 

 

 

  


