
 

 

 

 

Новогодишна приказка в Москва и Санкт Петербург 
 

 

ПРОГРАМА: 

 

ПЪРВИ ДЕН:  

26.12.2021 г. 

Москва 

 

Излитане от София Терминал 2 с полет на България Еър за Москва. Пристигане 

в Москва на летище „Шереметиево”. Посрещане от екскурзовод и трансфер до 

хотел „Измайлово Делта” 4*. 

Настаняване в стандартни стаи. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН:  

27.12.2021 г. 

Москва 

 

Закуска. Среща с екскурзовода в лобито на хотела за обзорна екскурзия на 

град Москва, за да се запознаете с руската столица. Ще видим Червения 

площад, храм „Василий Бажений”, мавзолея на Ленин, Историческия музей, 

Александровската градина, Вечния огън, храма „Христос Спасителя“. Ще се 

разходим по улица „Тверская”, улица „Нови Арбат” и Кутузовский проспект, 

Новодевичи манастир (вероятно най-добре познатият манастир в Москва, 

построен през 1524 г. от принц Василий III в чест на победата при Смоленск, 

останал непокътнат от XVII век досега), Болшой театър (най-влиятелната 

културна институция на Русия, процъфтяваща както при управлението на 

царете, така и на съветските държавни ръководители, чийто репертоар все още 

се състои предимно от руска класика), парк „Горки” и Московския университет, 

откъдето се разкрива прекрасна панорама към града. 

Обяд в ресторант в центъра на Москва, след което следва екскурзия на 

територията на Кремъл. Червеният площад, където е и Кремъл, е любимо 

място не само на туристите, но и на московчани. Заедно с Кремъл, площадът е 

включен в Списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО през 1990 г. 

Катедралата „Василий Блажени” с кръглите си, брилянтно оцветени куполи 

прилича на замък от приказките. Построена по времето на Иван Грозни през 

1550 г. след победа над татарите, днес тя е едно от архитектурните чудеса на 



 

 

света. Катедралният храм „Христос Спасител” е най-високата православна 

църква в света. Построен е в знак на благодарност към Бог за неговата помощ и 

закрила в труден период за Русия по време на Отечествената война през 1812 г. 

Той е паметник на руския народ - на неговата смелост и героизъм. Катедралата 

„Успение Богородично” е най-старата църковна сграда в Кремъл. Храмът служи 

за седалище на Руската православна църква от 1326 г. В него са били 

короновани руските императори и царе. Повечето от стенописите са от XVII в. 

По заповед на руския цар Борис Романов повече от 150 художника са били 

доведени в Москва, за да изографисат църквата. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН:  

28.12.2021 г. 

Москва 

 

Закуска. Среща на рецепцията на хотела с екскурзовода. Започваме деня с тур 

по най-красивите станции на московското метро. По време на тура ще се 

насладите на уникалните и богато украсени станции на метрото по линия 

„Кольцевая“. Следва посещение на Третяковската галерия. С 62-те зали и 

около 100 000 картини тази галерия притежава най-голямата и най-значима 

колекция на руско изкуство от XIX и XX в. в света. Галерията претърпя 

десетгодишен ремонт и разширяване, но дори с удвоена изложбена площ, само 

5 процента от нейната колосална сбирка може да бъде изложена наведнъж. 

Основополагащата част на смайващата колекция от произведения на изкуството 

е завещана на Москва от богатия търговец П. М. Третяков през 1892 г. В нея 

преобладават творбите от XIX в., към които се добавят по-късните държавни 

откупки. В първите десетилетия на XX в. руските художници са в авангарда на 

европейското изкуства и творбите на Кандински, Шагал и Малевич са изложени 

тук. Друга основна атракция е изключителната сбирка от икони от XI в. 

Главната галерия датира от началото на XX в., великолепна сграда в руския ар 

нуво стил, която включва в себе си и дома на Третяков. 

Връщане в хотела или свободно време в града и самостоятелно връщане в 

хотела. 

Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН:  

29.12.2021 г. 

Санкт Петербург 

 

Закуска. Освобождаване на стаите. Напускане на хотела. Среща на рецепцията 



 

 

на хотела с екскурзовода. Трансфер до Ленинградската гара. Заминаване за 

Санкт Петербург със скоростния влак „Сапсан”. Пристигане в най-красивия 

град на Русия – неговата Северна столица. Посрещане от лицензиран 

екскурзовод. 

Обяд. 

Следва красиво запознаване със Санкт Петербург чрез една от най-ярките му 

забележителности – Ермитажа. Този колосален по размерите си музей 

възниква през 1764 г. като частна колекция на Екатерина II. Открит е за 

посещения през 1852. В Ермитажа се намират богати колекции от паметници на 

Древногръцката, Античната и Средновековната култури, изкуството на Западна 

и Източна Европа, археологически и художествени паметници на Азия, на 

руската култура от VI-XIX век. 

Настаняване в хотел „Парк Инн Невский” 4* в стандартни стаи. Свободно 

време. 

Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН:  

30.12.2021 г. 

Санкт Петербург 

 

Закуска. Среща на рецепцията на хотела с екскурзовода. Панорамна обиколка 

на Санкт Петербург с екскурзовод на български език, по време на която ще се 

насладите на най-ценните паметници на богатата история на града и 

оригиналната архитектура, грижливо съхранена като част от световното 

културно наследство. Посещение на Площада на изкуствата, заобиколен от три 

музея и четири театъра, Дворцовия площад, Зимния дворец, Василевски остров 

и Невски проспект. Посещение Исакиевския събор. Проектирана през 1818 г. 

от френския архитект Огюст Монферанд, сградата е завършена през 1858 г. 

Планът бил Исакиевската катедрала да се превърне в една от най-

впечатляващите забележителности на тогавашната руска столица Санкт 

Петербург. Това на практика се осъществява. Днес огромният позлатен купол на 

Исакиевски събор може да бъде видян от всички краища на бившата руска 

столица и се превръща в неин символ. Посетителите на храма имат възможност 

да изкачат многото стъпала (300 на брой) до основата на купола, откъдето има 

специално място за наблюдение, предлагащо поглед към Петербург. Ще 

посетим Петропавловската крепост, разположена на Заешкия остров и 

построена от Петър І в началото на XVIII век. На входа на крепостта, пазен от 

двуглавия орел, символ на руската мощ и величие, ще направим фотопауза, ще 

видим и статуята на Петър Велики, построил сред блатата този великолепен 

град. 



 

 

Обяд в ресторант в града, след който отпътуваме за Царское село - лятната 

парадна императорска резиденция. Царское село (гр. Пушкин) се намира край 

Санкт Петербург. През своята история е било център на великата империя, в 

който се решавали политическите съдбини на Русия и Европа, уникален 

паметник на архитектурата, за украсяването на който били привлечени най-

добрите художници от цял свят. Царское село още е и литературната Мека за 

писателите, поетите и мислителите. Царское село е преживяло години на 

разрушения и възстановяване, то възхищава всеки, който е посетил това място. 

Връщане в хотела. Свободно време. 

Нощувка. 

 

ШЕСТИ ДЕН:  

31.12.2021 г. 

Санкт Петербург 

 

Закуска. Среща на рецепцията на хотела с екскурзовода. Този ден ще отделим за 

посещение на Юсуповския дворец. Юсуповският дворец е фамилна княжеска 

резиденция в Санкт Петербург. Той е уникален архитектурен ансамбъл от 

XVIII-XX в., исторически и културен паметник от федерално значение, носещ 

славата си на "енциклопедия" на петербургския аристократичен интериор. 

Дворецът е с отлично запазени автентични луксозни апартаменти и бални зали 

от XIX век. Служил е за провеждането на най-бляскaвите балове в цял Санкт 

Петербург. Ще посетим експозицията "Убийството на Распутин". 

Връщане в хотела. Свободно време. 

Новогодишна празнична вечеря с развлекателна програма в ресторант 

„Ассамблея”. 

Посрещане на Новата 2022 г. 

Нощувка. 

 

СЕДМИ ДЕН:  

01.01.2022 г. 

Санкт Петербург 

 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 

 

Късна закуска. Свободно време. Среща на рецепцията на хотела с екскурзовода. 

В празничния ден ще посетим Новогодишния панаир (самостоятелно) - 4 часа 

екскурзоводът ще ви покаже най-интересните, весели, искрящи кътчета от 

панаира „Петербургски проход" на Невски проспект. Какво ли няма там! От 

празнична украса до уникални подаръци, на които близките ще се зарадват. И 



 

 

когато се уморите от празничната суматоха, непременно се отбийте в 

новогодишното кафене, за да изпиете чаша ароматно греяно вино или кафе и да 

хапнете карамелизирани ябълки. Традиционните новогодишни базари се 

отварят в търговските центрове, в двора на замъка „Михайловски”, в центъра за 

отдих Tsurupy и на много други места.  

 

ИЛИ 

 

Пешеходна разходка по Невски проспект, с посещение на Казанската 

катедрала. По Невский проспект няма нито една съвременна сграда, а всяка от 

съществуващите има своя вълнуваща история и уникален облик. Разходката 

започва от най-голямата забележителност - лаврата „Александър Невски”, 

основана от Петър Велики през 1710 г. Следващите забележителности са 

площад „Въстание” и Аничковия мост над река Фонтанка. Великолепният 

Аничков дворец е другата забележителност с прекрасните си градини, цветни 

алеи, фонтани. Красивата сграда на Руската национална библиотека се издига 

на площад "Островски". На площада се намира и най-старият драматичен 

театър в Санкт Петербург „Александър Пушкин”. Тук е и най-голямата 

книжарница на града - Дом на книгата. Казанската катедрала е великолепен 

храм, издигнат по заповед на цар Павел I, след посещението му в Рим. 

Желанието на владетеля е да създаде православен храм, който да съперничи по 

своята красота на катедралата „Св. Петър” във Вечния град. Екстериорът и 

интериорът на храма се отличават с пищната си украса. По-нататък е зелената 

сграда на бившия Строганов дворец, а в края на Невския проспект блести 

сградата на Адмиралтейството. Дворцовият площад и Зимният дворец са 

съвсем наблизо в дясно от Адмиралтейството. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ОСМИ ДЕН: 

02.01.2022 г. 

Санкт Петербург 

 

Закуска. Освобождаване на стаите. Напускане на хотела. Среща на рецепцията 

на хотела с екскурзовода и отпътуване за ЖП гарата. Отпътуване за Москва с 

бърз влак „Сапсан”. Пристигане в Москва, където екскурзовод ще посрещне 

групата. Трансфер до летище „Шереметиево” за полет до София. 

Пристигане в България. 

 

 

 



 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Самолетни билети София – Москва, Москва – София полет на България Еър, с 

включен 23 кг чекиран багаж и 7 кг ръчен багаж; 

*Трансфери летище – хотел – летище; 

*Три нощувки със закуски в хотел „Измайлово Делта” 4* в Москва; 

*Четири нощувки със закуски в хотел ”Парк Инн Невский” 4* в Санкт 

Петербург; 

*1 вечеря в хотел в Москва; 

*1 обяд в хотел в Санкт Петербург; 

* 2 обяда в ресторант според програмата; 

*Билети за влак „Сапсан” /2-ра класа/ по маршрут Москва-Санкт Петербург-

Москва; 

*Екскурзиите и входни такси за музеите според програмата; 

*Слушалки в музеите; 

*Новогодишна вечеря с програма в ресторант „Ассамблея” в Санкт Петербург; 

* Български екскурзовод според програмата; 

*Вътрешен транспорт според програмата; 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 30000 

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г.).  

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

*Стойността на руската виза за български граждани със срок за издаване 14 

календарни дни и с включена такса визов център – 150 лв. Необходим е 

задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане в 

България,1 бр. качествена цветна снимка с формат 3,5/4,5 см, на бял фон, и 

попълнен от туриста формуляр от Консулството); 

*Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание и 

билети за градски транспорт; 

*PSR тест – 2 бр.; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т. 14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Депозит40% при резервация; 

*Доплащане 35 дни преди датата на пътуване. 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 



 

 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

ВАЖНО: 

След закупуване на самолетния билет стойността му е невъзвръщаема! 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

*Необходим брой за осъществяване на екскурзията: минимум 15 туристи. 

*В случай, че този брой не бъде набран най–късно до 15 дни преди 

отпътуването, се уведомяват всички потребители и се възстановяват всички 

внесени депозити или се прекалкулира цената. 

 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 

*Хотел „Измайлово Делта” 4* Москва 

Хотелът се намира в близост до парк „Измайловски“ и е само на 15 минути с 

метрото до центъра на Москва. Стаите разполагат със сателитна телевизия, 

сейф и работно бюро. Някои стаи са с отделен кът за сядане. Всяка баня 

разполага с вана, чехли, халати и безплатни тоалетни принадлежности. Има 

безплатен WiFi. 

 

*Хотел „Парк Инн Невский” 4* Санкт Петербург 

Изключително добро разположение - на известния булевард „Невски проспект", 

само на 5 минути пеша от гара Московска. Предлага модерни и климатизирани 

стаи с цветен интериор. Всяка стая включва телевизор с плосък екран и 

собствена баня със сешоар, безплатен WiFi. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*За лица над 18 год. - валиден задграничен паспорт; 

*За лица под 18 год. - валиден задграничен паспорт при пътуване с двамата 

родители. Ако детето пътува с единия или без родители - нотариално заверено 

удостоверение оригинал и ксерокопие, че детето има право да излиза от 



 

 

страната. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация. 


