סיור מקצועי הנדסי
לרוסיה מוסקבה סנט פטרסבורג
לשכת המהנדסים והאדריכלים מזמינה אתכם לצאת
לסיור עירוני בערים המלאות בתרבות ,ארכיטקטורה ,אמנות ופאר

 6לילות  7 -ימי טיול מלאים ,יציאה09.09.19 :
מחיר חבר לשכת
המהנדסים והאדריכלים

מחיר חבר
מועדון שחר

מחיר בן/בת זוג

1590 $1532 $1475
לאחר קיזוז
 600כוכבים

לאחר קיזוז
$57

$

תוספת לחדר יחיד $285

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל' 03-5205821 :פקס03-5272496 :

יום  :1תל אביב  -סנט פטרסבורג
(סיור באוטובוס מהנחיתה בסנט פטרסבורג ועד השעה )18:00
נפגש בשדה התעופה ונצא בטיסה אל מוסקבה ,שם נחליף מטוס לטיסה
אל סנט פטרסבורג ,מעריה המדהימות של אירופה המתפרסת על  42איים
בדלתא של נהר נבה .העיר נבנתה בשנת  1703על ידי פטר הגדול .העיר
ידועה בשדרותיה הרחבות ,תעלות המים והגשרים ,שפע הארמונות ונוף מרהיב
של המפרץ הפיני .עם ההגעה בשעות הצהריים נערוך סיור פנורמי בעיר ונבקר
במצודת פטר ופאול אשר נבנתה על ידי פטר על גדות הנהר במטרה להגן
מפני תקיפה אפשרית של הצי השבדי .השבדים הובסו עוד לפני השלמת
המבנה אשר שימש את חיל המשמר וכן ככלא לאסירים פוליטיים .נמשיך
אל ספינת הקרב "אורורה" ,הספינה שהשתתפה במלחמת רוסיה יפן בראשית
המאה ה ,20-ומילאה את אחד התפקידים החשובים במהפכת אוקטובר
ב ,1917-כאשר סימנה את תחילת ההתקפה על ארמון החורף ,הספינה עוגנת
כיום מול צריפו הראשון של פיוטר הגדול ,ואפשר לעלות על סיפונה (העליה
לא כלולה בעלות הטיול) ולצפות בהיסטוריה הרוסית מקרוב מאד .עם תום
הביקור העברה לבית המלון לארוחת ערב ולינה.
יום  :2סנט פטרסבורג – פושקין
(סיור באוטובוס מ 09:00-עד  + 18:00סיור לילה בשעות )22:00-02:00
הבוקר נצא את סנט פטרסבורג בדרכינו לעיר פושקין לביקור בגנים ובארמון
המדהים של הצארית יקתרינה הגדולה ,ארמון בסגנון בארוק שנתפרסם
בפארו ,בו נמצא חדר הענבר המשוחזר .לאחר הביקור נחזור חזרה לסנט
פטרסבורג ונבקר באנדרטה לזכר קורבנות המצור .בהמשך נבקר בכנסיית
קאזאן המרהיבה ביופייה אשר משמשת מקום מנוחתו האחרון של המרשל
קוטוזוב ,רמטכ"ל הצבא הרוסי בעת המלחמה עם נפוליאון העברה למלון
לארוחת ערב ולאחריה נצא לסיור לילי בעיר כולל פתיחת הגשרים אל מעבר
לחצות הלילה .חזרה למלון ב  02:00בבוקר.
יום  :3סנט פטרסבורג  -הרמיטאג'  -סיור מקצועי
(סיור באוטובוס מהשעה  09:00עד השעה )18:00
בבוקר נצא לסיור מקצועי במפעל ליצור פורצלן –  .IMPERIALלאחר הסיור
נמשיך ונבקר במוזיאון ההרמיטאז' האוצר בחובו יותר מ 3,000,000 -פרטי
אמנות מכל הזמנים אשר ערכם לא יסולא בפז .בהמשך נצא לשייט בתעלות
העיר ובנהר הנבה .ומשם ניסע לביקור בבית הכנסת בעיר .עם תום הביקור
העברה למלון לארוחת ערב.
יום  :4סנט פטרסבורג  -פטרודבורץ (פטרהוף) – מוסקבה  -סיור מקצועי
(סיור באוטובוס מ 09:00-עד השעה )14:00
בבוקר נצא לסיור מקצועי במפעל ליצור בירה –  BALTICAעם טעימות .לאחר
הסיור נצא בשייט מרהיב במפרץ פינלנד אל עבר ארמון הקיץ ,פטרודבורץ,
ארמון הצארים הרוסיים מאז פטר הגדול ,שופץ לאחר שנהרס לחלוטין
במלחמת העולם השנייה בידי הגרמנים .במהלך השייט נוכל לראות את בסיס
הצי הגדול שהקים פטר הגדול באי קרונדשטט .השייט מגיע ישירות לגני

הארמון .נטייל ושוטט בגנים ובפארקים המקסימים הסובבים את הארמון .חזרה
בשעות הצהרים לסנט פטרסבורג .העברה לשדה התעופה לטיסה למוסקבה.
עם ההגעה בשעות הערב העברה למלון ארוחת ערב ולינה במלון.
יום  – 5מוסקבה  -סיור מקצועי
(בהגעה למוסקבה לקראת  09:00סיור באוטובוס עד השעה )17:00
בבוקר העברה נצא לסיור היכרות ראשוני בעיר לתצפית מרהיבה מאיזור
האוניברסיטה לאחר מכן נכנס ללב העיר לביקור בכיכר האדומה ,נראה את
חומות הקרמלין ונטייל בגן אלכסנדר .נמשיך לביקור בהר ההשתחוות– פארק
המציין את הניצחון על הגרמנים במלחמת העולם השנייה ומרכז אתרי תפילה
לשלוש הדתות המונותיאיסטיות .,נצא אל האגם אשר בקרבת מנזר נובודביצ'י.
אגם זה היווה השראתו של צ'ייקובסקי לכתיבת אגם הברבורים .נבקר בבית
הקברות הסמוך בו קבורים אישים ידועים ומפורסמים .נמשיך ונצא לסיור
מקצועי במונומנט הבניה המרשים שנבנה בתקופתו של סטלין  -תחנות מטרו
של מוסקבה המהוות יצירת אומנות מפוארות .נראה ונתרשם גם ממדרחוב
ארבאט .בסיום הטיול נחזור למלון לארוחת ערב ולאחריה נבלה במופע
מרהיב* של ריקוד ושירה הכולל מוזיקה ,שירה וריקוד בהשתתפות עשרות
רקדנים ממיטב השירה והריקוד ברוסיה .חזרה למלון ללינה.
* באם המופע לא יתקיים בתקופת הזמן בו נשהה במוסקבה נקיים במקום
יציאת ערב לקונצרט ווקאלי או למופע אחר .בסיום הטיול העברה אל המלון
לארוחת ערב ולינה.
יום  :6מוסקבה – קרמלין  -מוסקבה בלילה  -סיור מקצועי
(סיור באוטובוס מ 09:00-עד השעה )21:00-24:00 + 18:30
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום של ביקורים .נתחיל במתחם הקרמלין – המרכז
השלטוני הפוליטי של רוסיה מאז מלחמת העולם הראשונה .נראה את הפעמון
הגדול בעולם ,התותח אשר לא ירה מעולם ואת הקתדרלות הידועות במתחם.
כמו כן נבקר במוזיאון בהיכל הנשקיה.
משם נמשיך אל סיור מקצועי סדנת ארכיטקטים באחת מחברו הארכיטקטורה
המובילות במוסקבה המעורבת בהקמת פרויקטים ארכיטקטוניים בעיר UNK
 .Project , ABDניסע ונבקר בבית הכנסת המרכזי של העיר בקיטאי גורוד .חזרה
למלון לארוחת ערב ולאחריה נצא לסיור חוצות במוסקבה המוארת בלילה.
העברה למלון ללינה.
יום  :7מוסקבה  -שייט  -ת"א  -סיור מקצועי
(סיור באוטובוס מהשעה  09:00עד שעת ההגעה לשדה התעופה)
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור מרתק בגלריית טרטיאקוב המשמשת
כאכסנייה לטובי יצירות האמנות הרוסית .בהמשך נקיים שייט מדליק בנהר
מוסקבה .מכאן נמשיך ונקדיש את יתרת היום לסיור מקצועי סיור אוטובוס
בהם נבחן מספר פרויקטים ארכיטקטוניים מודרניים .נבקר במתחם ה-
 OSTOZHENKAוביקור ב MIBC MOSCOW City-אחד מאזורי המגורים או אזורי
המשרדים בעיר סיור שיתנהל בהדרכת נציג של החברה של האיזור .בהמשך
ככל שיספיק הזמן נראה ונתרשם גם ממדרחוב ארבאט .לקראת ערב העברה
לשדה התעופה לטיסה לילה חזרה לתל אביב.

חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים .ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים.
התכנית עשויה להיות מושפעת ממזג האוויר ושינויים עשויים להיות.
המחירים כוללים:
• מלונות :מדרגה ראשונה • כלכלה :חצי פנסיון – ארוחות בוקר וערב בכל יום •
תחבורה :אוטובוס מיוחד לתיירים לפי התוכנית .העברות מ/אל שדה התעופה
• ביקורים וכניסות :ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת .סיורים
מקצועיים כמפורט בגוף תוכנית הסיור למעלה • הדרכה :מדריכ/ה ישראלי/ת
מצוות מדריכי פגסוס ,מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש • כללי :מסי
נמל בנתב”ג וברוסיה ,היטל ביטחון ותוספת דלק באיירופלוט ובטיסות הפנים
נכון ליום  • 30/18ייתכנו שינויים והמחיר הסופי ייקבע ע”י חברות התעופה וייגבו
ע”י נציג פגסוס במועד קבלת כרטיס הטיסה ובסמוך למועדי יציאת הטיול.
חשוב לציין כי סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות התעופה ולפגסוס אין
רווח מגביה זו • תשר לנותני השירותים בחו’’ל • שירותי סבלות במלונות (3$
לכל נוסע/ת בכל מלון).

המחירים אינם כוללים:
• תוספת לחדר ליחיד  • $285עדכוני דלק ומיסי נמל – ראו הערה בסעיף
“המחירים כוללים” תחת תת סעיף “כללי” • מסמכים הוצאת דרכון ו/או
הארכת תוקפו • ביטוחים והוצאות אישיות ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי
או מורחב וכן הטסה רפואית
תנאי ביטול
ביטול ההזמנה עד  28ימי עסקים מלאים לפני הטיסה (לא כולל שישבת ו/
או ערבי חג וחגים) ,בחיוב דמי ביטול בסך של  47$לנוסע/ת.ביטול ההזמנה
במסגרת  15-27ימי עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחוייב דמי ביטול בסך
 600$לנוסע/ת ,במסגרת  8-14ימי עסקים מלאים לפני מועד הטיסה יחוייב
בדמי ביטול בסך  1000$לנוסע/ת ומתחת ל 8 -ימי עסקים מלאים לפני מועד
הטיסה יחוייב בדמי ביטול בסך  1350$לנוסע/ת .דמי הביטול יקוזזו מהתשלום
שבוצע בפועל.

ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת פגסוס בלבד ,וכי ללשכה אין בנושא שום אחריות .התנאים בכפוף למסלול המלא המפורסם באתר.

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל' 03-5205821 :פקס03-5272496 :

