MOSKVA LEN PRE DÁMY - ŠPECIALNY PROGRAM LEN PRE VÁS

Dobrý deň milé dámy,
pripravili sme pre Vás už druhý ročník skvelej DÁMSKEJ JAZDY

MOSKVA v termíne 07.09. - 12.09.2018 / kód zájazdu: M0709
Cenová kalkulácia - komplexný balík služieb zahŕňa


5x ubytovanie v 3* hoteli v Moskve – 2,3,lôžkové izby v centre Moskvy



medzinárodná letenka Bratislava - Moskva - Bratislava



transfery v rámci programu



transfery z letiska/na letisko v Moskve



služby turistického sprievodcu hovoriaceho po slovensky počas celého pobytu



bulletin CK o Moskve – potrebné informácie a kontakty v slovenčine



mapa metra + mapa mesta



poistenie CK voči úpadku



jedinečný program v Moskve



darček pre dámy

Základná cena zájazdu je 690,00€
Plus :


12,00 EUR – cestovné poistenie



80,00 EUR – vízum do Ruska – kompletný servis



85,00 EUR – letiskové a palivové poplatky

Spolu cena 867,00€/ osoba

Program podľa želania za doplatky:

Plavba po rieke Moskva

v cene zájazdu

Moskovský Kremeľ - prehliadka 3 chrámov + chrám Vasilija Blaženého

v cene zájazdu

Opera Boľšoj teatr Moskva - upresníme podľa repertoáru

od 80,00-130,00€

Treťjakovská galéria

25,00€

Typické ruské SPA – necháme sa rozmaznávať (sauna + masáže, pílingy)
plus ďalšie služby podľa aktuálneho cenníka

30,00€

*Ďalší program podľa vašich požiadaviek
Tento zájazd je venovaný výlučne DÁMAM a tak si ho aj patrične budeme vychutnávať. Vznikol na
základe podnetu mnohých Vás. Nemáte s kým ísť, partner sa vyhovára, že on tam ísť nechce, alebo si
proste chcete oddýchnuť od všedného dňa? Ak je odpoveď na tieto otázky áno, tak tento „špeci“
zájazd je rozhodne stvorený práve pre Vás, milé dámy.
Zájazd je venovaný LEN NÁM, DÁMAM, bez nejakého toho šomrania, alebo stresu. Do kufra si
pribalíme aj spoločenské šaty na koncert, či operu a samozrejme aj niečo disco na tančeky po
moskovsky. Na konci zájazdu si unavené a uchodené doprajeme pravé ruské SPA, alebo aj „ruskú
baňu“ - po našom sauna. Verte mi, po tejto procedúre budete mať - 30 rokov, telo bude vypílingované
ako nikdy a tá ľahkosť a čistota sa nedá opísať. Na poslednom turnuse práve tie dámy, čo nechceli
ísť, paradoxne zostali v SPA centre najdlhšie, užívali si všetky procedúry.
Ak má niekto problém s teplom a saunou, aj to sa dá riešiť. Ruské SPA to je KLUB len pre ženy, kde
sa ženy stretávajú, porozprávajú a dajú si hoc len masáž, píling, masku..... Proste sa rozmaznávajú a
popíjajú pravý bylinkový čaj . A to si predsa zaslúžime, nie?
Ak si niekto bude chcieť kúpiť pravý Ruský kožuch, alebo niečo kožušinové, je to ideálny čas –
v septembri sa to hýri super zľavami pred sezónou.

1. deň – 07.09.2018
Odlet z letiska v Bratislave, letí sa leteckou spoločnosťou Pobeda. Prílet do Moskvy. Na letisku Vás
čaká sprievodca a hneď nasleduje nočná prehliadka Moskvy - cca 2 hodiny – pozriete si nočnú
Moskvu, Lomonosovovu univerzitu, vyhliadku, kde si urobíte
fotky s panorámou nádherne
osvetleného veľkomesta. Zoznámite sa s centrom Moskvy a s významnými nádhernými nasvietenými
budovami. Pripravte si teda foťáky.
Transfer a ubytovanie v 3*hoteli v širšom centre Moskvy

2. deň – 08.09.2018
Ráno o 10:00 hod. sa stretnete na recepcii a vydáte sa do srdca Moskvy. Cez Alexandrovskyj sad do
Kremľa, kde si prezriete slávne kremeľské chrámy – zvonicu Ivana Veľkého, chrám Zosnutia Presvätej
Bohorodičky (Uspenský chrám), chrám Zvestovania (Blagoveščenský chrám), chrám Archanjela
Michala (Archangelský chrám) s freskami a ikonami, hrobky ruských cárov a neobídeme ani delo Cárpuška a slávny Cár-zvon. Cez hlavnú bránu Spasskej veže moskovského Kremľa prejdete priamo na
legendárne Červené námestie, kde Vás čaká GUM – najslávnejší a určite aj najkrajší obchodný dom
Ruska (podľa mňa aj Európy, ak nie sveta), Mauzóleum s Leninom, ale aj rozprávkový Chrám Vasilija
Blaženého. Neskôr si dáte malé typické ruské občerstvenie v pravej ruskej jedálni s názvom Stolovaja
No.57.
A samozrejme dáte si tu kávičku a vychutnáte si pohľad na Kremeľ. Voľný program.
Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert.
*Odporúčame - Tančeky v moskovskom klube.

3. deň – 09.09.2018
Ráno o 10:00 hod sa stretávate na recepcii a vydáte sa do historického centra a na plavbu na
výletnej lode po rieke Moskva, kde za 2 hodiny uvidíte Moskvu ako na dlani (je to v cene) +
prehliadka makety historickej časti Moskvy s výkladom. Obed, ako inak, ruská kuchyňa – tentokrát
bliny, kaviár, šampanské.
Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert.
*Odporúčame - opera -alebo muzikál repertoár upresníme - cena 80,00 - 130,00 EUR.

4. deň – 10.09.2017
Ochutnáte Moskvu a to hneď priam po cársky: čaká nás Treťjakovská galéria (vstup nie je
v cene) alebo Štátne múzeum výtvarných umení A. S. Puškina (vstup nie je v cene) – podľa Vášho
výberu; alebo Chrám Krista Spasiteľa, legendami opradený Nový a Starý Arbat (pešia zóna), kde si
pochutnáte na pravej ruskej kuchyni. Určite Vám budú chutiť šaláty, seljodka, boršč, šašlyk a
ochutnáte aj vodku.
Metro - prehliadka podzemných palácov Moskvy.

Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert.
* Ruské SPA, alebo ak chcete ruská „baňa“, či sauna. Nechajte sa rozmaznávať a verte mi, že vyjdete
oddýchnuté a omladnuté.

5. deň - 11.09.2018
Po raňajkách sa o 10:00 hod. stretávate na recepcii a vyberiete sa na prechádzku do nádherného
muzeálneho komplexu CARICYNO.
Múzeum Caricyno sa nachádza na juhu Moskvy a zahŕňa palácový komplex, skleníky, historický
krajinný park s rybníkmi a pavilónmi.
V centrálnej časti parku sa nachádza palácový komplex z konca 18. storočia, ktorý mal slúžiť ako
prímestská rezidencia cárovnej Kataríny II. Veľkej. Jeho výstavba začala v roku 1776 podľa projektu
architekta V. Baženova. Katarína II. nebola spokojná s projektom, nedokončený palác dala zbúrať
a stavbou poverila architekta M. Kazakova. Ani jeho palác nebol dokončený za života cárovnej a po jej
smrti ostal nedokončený až do začiatku nášho storočia, keď bol celý komplex dokončený a premenený
na múzeum úžitkového umenia.

Podvečer posilnení vyrazíte za zábavou do Parku kultúry a oddychu (Park kuľtúry i otdycha imeni
Gorkogo) alebo na VDNCH, čo je ďalší zábavný park... s fontánami, parkmi. Neďaleko je Múzeum
Kozmonautiky alebo nové MosAkvárium.

Večer – voľný program, resp. podľa priania: cirkus, divadlo, koncert.

6. deň - 12.09.2018
Ráno o 10:00 hod. je od ubytovanie a následný odjazd na autobusovú prehliadku Moskvy. Prezriete si
ešte raz, tentokrát z iného pohľadu, širšie centrum a zastavíte sa pri Chráme Krista Spasiteľa.
Zoznámime sa s jeho pohnutou históriou a oceníte majstrovstvo ruských maliarov a stavbárov, veď
tento chrám bol nanovo postavený a vysvätený na začiatku 21. storočia. Prečo to tak bolo sa dozviete
na prehliadke. Cestou sa ešte zastavíte na Poklonnej hore - symbol Moskvy, ale aj Ruska, odkiaľ sa
vojaci po stáročia vypravovali do boja. Zastavíte sa aj pri Novodevičom kláštore a cintoríne, kde sú
pochované významné osobnosti Ruska.
V poobedňajších hodinách sa končí poznávací letecký zájazd do Moskvy, čaká Vás už len transfer na
letisko a odlet do Bratislavy.

Info o platbách na 0911 623 322
Mail: info@leitnertour.sk

