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PROGRAM PAVEL MIHAJLOVIČ TRETJAKOV

MOSKVA
PETDNEVNO POTOVANJE

•

LETALO

V širjavah Rusije med vsemi mesti izstopa Moskva - nesporna prestolnica Rusije, ki z več kot 14 milijoni prebivalcev prekaša vsa preostala mesta Rusije in sodi med največja v Evropi. Tu se je ustvarjala in se še ustvarja
zgodovina, kultura in sploh vse, kar je pomembno za to državo. Čeprav se je starodavna Moskva s pozlačenimi cerkvenimi kupolami morala umakniti sodobnejši podobi mesta, za zidovi Kremlja še vedno živijo
ruski vladarji. Obisk Moskve ponuja sijajen pregled skozi rusko kulturo in zgodovino od nastanka mesta
do danes. Kljub prizadevanjem številnih napadalcev, kot so Tatari, Poljaki, Francozi in Nemci
Nemci, je Moskva
preživela in se kot feniks vedno znova dvignila iz pepela. Tako lahko obiskovalci občudujejo številne stare
zgradbe in bogate umetnostne zbirke ter se čudijo živahnemu življenjskemu utripu mesta.

1. IN 2. DAN

LJUBLJANA -MOSKVA

(L-V IN Z-V)
60 IN 50 KM
Polet proti Moskvi. Po pristanku vožnja v mesto, kjer se bomo najprej ustavili v tradicionalni ruski restavraciji in si privoščili večerjo.
Sledi namestitev v hotelu. Nočitev. Po zajtrku
si bomo ogledali MOSKVO. Med avtobusnim
ogledom mesta bomo obiskali cerkev Hrista Spasitelja, ki simbolizira rusko zmago
nad Napoleonom. Cerkev, ki so jo porušili
v času stalinizma, so z veliki stroški obnovili v času predsednika Jelcina. Sledi postanek pri Novodevičjem samostanu, ki velja za
najpomembnejši tovrstni kompleks v Moskvi.
Po ogledu zunanjščine sprehod po slovitem
pokopališču, ki velja za najprestižnejše v Rusiji, saj so na njem pokopani Boris Jelcin, Raisa
Gorbačova, Mihail Bulgakov, Anton Čehov,
Nikolaj Gogolj, Sergej Prokofjev in Nikita
Hruščov. Mimo olimpijskega stadiona Lužniki
se bomo zapeljali do univerze Lomonosov in
se povzpeli na razgledno ploščad. Ob lepem
vremenu bomo lahko uživali v sijajni veduti
mesta, kjer zlate kupole cerkva tekmujejo s
sodobnimi poslovnimi stolpnicami. Odmor
za kosilo si bomo privoščili v mestnem predelu Zamoskovje, ki slovi po slikoviti meščanski
arhitekturi iz 19. stoletja. Popoldne bomo
obiskali znamenito Tretjakovsko galerijo,
v kateri hranijo eno največjih zbirk ruske
umetnosti od srednjega veka do začetka 20.
stoletja. Pravi zaklad je nedvomno izjemna
zbirka ikon, ki jih je naslikal Andrej Rubljov,
ne manjka pa tudi del Rjepina, Surikova in
Šiškina. Prav posebno doživetje bo vožnja
s podzemno železnico, saj je dal Stalin
številne postaje okrasiti s sijajnimi mozaiki,
vitraži, marmornimi reliefi in freskami ter
tako ustvaril prave »palače za ljudstvo«. Večerja v značilni gruzijski restavraciji. Povratek
v hotel in nočitev.

3. DAN

MOSKVA

(Z-V)
50 KM
Po zajtrku se bomo podali za obzidje Kremlja, ki že stoletja simbolizira moč ruskih vladarjev, pa tudi izjemno kulturno bogastvo Rusije. Ogled zunanjščine kongresne palače in
palače senata, v kateri je danes urad predsednika države. Nato se bomo podali na stolnični
trg in se vmes ustavili pred slovitim topom
Car puška. Vstopili bomo v sijajni Uspenskij
Sobor, v katerem so bili kronani vsi ruski
vladarji od Ivana Groznega dalje. Izjemni ikonostas, freske in grobovi partiarhov ustvarjajo
prav posebno atmosfero. Bližnja cerkev sv.
Mihaela hrani grobove številnih ruskih vladarje iz dinastij Rurik in Romanov, med katerimi
velja omeniti Ivana IV. Groznega. V bližini so
tudi prelepi vrtovi, od koder se odpira razgled na reko Moskvo. Za zidovi Kremlja se
nahajajo številni zakladi, njihov dobršnji del
pa hranijo v Palači orožja z dragocenostmi
iz nekdanje carske zakladnice, kot so krone,
dragulji, prestoli, odličja, kočije in obleke.
Posebno pozornost vzbujajo cesarska velikonočna jajca, ki jih je izdelal Carl Fabergé.
Po odmoru za kosilo na Rdečem trgu, kamor
bomo prispeli skozi čudoviti Aleksandrov vrt,
se bomo podali do osrednje sinagoge v četrti
Kitajgorod. Del popoldneva bomo namenili
za sprehod po slikoviti ulici Arbat. Večerja
v značilni ukrajinski restavraciji. Povratek v
hotel in nočitev.
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ODHOD, CENA POTOVANJA, POGOJI, DOPLAČILA

ODHOD

18. sept. 2019

min. 40 oseb

849.- €

30 oseb

899.- €

20 oseb

969.- €
OD TEGA OB PRIJAVI:
299.- €
CENA VKLJUČUJE:
prevoz na letališče, letalske
prevoze, letališke in varnostne takse, prevoze z
avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi
stroški, bivanje v hotelu z najmanj 3*** ob
namestitvi v dvoposteljni sobi, prehrana z obroki
po programu (L-obrok na letu, Z-zajtrk, V-večerja),
slovensko vodstvo ob spremstvu lokalnih
vodnikov DDV,
vodnikov,
DDV osnovno nezgodno zavarovanje.
OBVEZNO DOPLAČILO:
70.- € za ruski vizum.
DOPLAČILO: 100.- € za vstopnine in avdio sistem*
s slušalkami (poravnate skupaj z zadnjim obrokom), 20.- € za napitnine pri vodniku na poti.
DOPLAČILA PO ŽELJI: 150.- € za enoposteljno sobo,
zavarovanje rizika odpovedi: 5 % od cene potovanja.
PLAČILNI POGOJI:
Potovanje poravnate v štirih
obrokih (poslali vam bomo obračun): 1. obrok
(10.06.): 249.- €; 2. obrok (10.07.): 200.- €; 3. obrok
(10.08.): 200.- €; 4. obrok (10.09.): 200.- €***

4. IN 5. DAN

MOSKVA-LJUBLJANA

(Z-V IN Z-L)
50 KM
Po zajtrku bomo obiskali znameniti Bunker
42, ki je danes predelan v Muzej hladne
vojne. Ena najbolje varovanih skrivnosti nekdanje ZSSR se nahaja 68 m pod površjem
mesta. Gre za izjemen kompleks, kjer bi ob
primeru nuklearnega napada zatočišče našlo sovjetsko vodstvo in tam preživelo tri mesece brez stika z zunanjim svetom. Bunker
so pričeli graditi v času Stalinove vlade in ga
dokončali pod Hruščovim. Zaradi odlično
ohranjene originalne opreme je bunker ena
najbolj priljubljenih zanimivosti v Moskvi.
Sledi vožnja čez mesto do Kotuzovskega
prospekta, kjer stoji slavolok, posvečen zmagi nad Napoleonom. V neposredni bližini so
leta 1995 ob 50. obletnici konca druge svetovne vojne uredili veličasten kompleks Park
zmage, ki je urejen na eni najvišjih točk v
Moskve. Središče kompleksa je veličasten 141,8
m visok obelisk, katerega višina simbolizira
trajanje vojne. V bližini je monumentalni
kip sv. Jurija, ki ubija zmaja, in še več drugih
obeležij. Posebna zanimivost kompleksa so
trije verski objekti, ki simbolizirajo tri glavne
religije sovjetskih vojakov (judaizem, islam
in pravoslavno krščanstvo). Nato se bomo
ustavili v Moscow City, sodobnem poslovnem središču, ki slovi po izjemnih arhitekturnih podvigih.Povratek v središče mesta
in prosti čas za kosilo, samostojne oglede
ali sprehod po mestu. Tistim, ki jim še ne bo
dovolj ogledov, priporočamo obisk Zgodovinskega muzeja na Rdečem trgu. Večerja v
restavraciji White Rabbit. Povratek v hotel in
nočitev. Po zgodnjem zajtrku (če to zaradi
zgodnje ure ne bo mogoče, bodo potniki
dobili zajtrk za na pot) prevoz na letališče in
polet proti našim krajem, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah.

* Precejšnji del vstopnin (32.- €) odpade na vstopnino v Stalinov
bunker. Avdio sistem je obvezen za obisk vseh muzejev in galerij
ter omogoča bolj kakovostno spremljanje vodnikovih razlag.
** Prvemu obroku se dodajo doplačila po želji in za vizum.
*** V primeru, da bo na potovanje prijavljenih manj kot
40 potnikov, bo zadnji obrok v skladu s ponudbo višji.
**** V primeru, da bo ena od večerji v restavraciji
White Rabbit, se bo cena potovanja nekoliko zvišala.
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organizator potovanja: Ars longa d.o.o.

