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Les ciutats de l’Anell d’Or

Durada: 10 DIES 
Sortida: 8 juny / 12 agost

MOSCOU - SERGIEV POSAD - ROSTOV 
YAROSLAV - KOSTROMA - SUZDAL 
VLADMIR - SANT PETERSBURG

RÚSSIA

VIDEO

Centre Històric de Sant Petersburg - Kremlin
Plaça Roja de Moscou - Monuments blancs de Vladimir i Suzal 
Conjunt arquitectònic de Sergiev Posad16



 6 SUZDAL - VLADMIR - MOSCOU - SANT PETERSBURG
Esmorzar. Suzdal és de les ciutats més meravelloses 
del conjunt que formen l’Anell d’Or. Visitarem el 
Kremlin i el Museu d’Arquitectura de fusta. Sortida 
cap a Vladimir, on farem visita panoràmica. Dinar. 
Tornarem a Moscou i en el tren ràpid Sapsan 
anirem fins a Sant Petersburg. (Sopar càtering a 
bord). Allotjament.

 7 SANT PETERSBURG
Esmorzar. Farem una visita panoràmica de la 
capital de l’Imperi Rus fins a 1918, data en què 
Lenin va tornar la capitalitat administrativa a 
Moscou. És una ciutat que és un regal per a la vista. 
Farem parada per visitar el complex de la Fortalesa 
de Sant Pere i Sant Pau. Dinar. Tarda a la Catedral 
de Sant Isaac de 4.000 m2. Sopar.

 8 SANT PETERSBURG
Esmorzar. Avui anirem fins a Petrodvorets o 
Peterhof, anomenat El Versalles Rus, de bells 
jardins situat al litoral sobre el mar Bàltic. Dinar. 
Passarem la tarda al majestuós Palau de Caterina. 
100 quilos d’or de llei van ser usats per daurar els 
exteriors i interiors del palau. Sopar.

 9 SANT PETERSBURG 
Esmorzar. Passarem el matí al Museu Hermitage: 
situat en el Palau d’Hivern dels Tsars, és en 
l’actualitat una de les tres primeres pinacoteques 
del món. Dinar. Dedicarem la tarda al Palau dels 
Yusupov, d’elegant portada i rica decoració de 
les sales interiors. Després, farem un passeig en 
vaixell des d’on podrem admirar les precioses 
construccions d’aquesta ciutat, edificada a la vora 
de nombrosos rius i canals. Sopar.

 10 SANT PETERSBURG  BARCELONA
Esmorzar. Vol de retorn a Barcelona.

 1 BARCELONA  MOSCOU
Presentació a l’aeroport per volar cap a Moscou, 
capital de Rússia. Sopar i allotjament.

 2 MOSCOU
Esmorzar. Avui començarem la visita a la ciutat 
dels tsars, de grans avingudes i enormes edificis. 
Plaça Roja, Catedral de Sant Basili, Teatre Bolshoi... 
Dinar. Visita al Kremlin i vista del campanar d’Ivan 
el Gran que amb els seus 81 metres d’altura és el 
punt més alt de Moscou. Sopar.

 3 MOSCOU
Esmorzar. Tindrem un matí artístic a la Galeria 
Tretiakov d’icones i pintures russes. Dinar. A la 
tarda, visitarem el famós metro de Moscou, de 
marbre, or, vidre, mosaics, metalls preciosos... Un 
autèntic museu de l’art subterrani. Sopar.

 4 MOSCOU - SERGIEV POSAD - ROSTOV - 
YAROSLAV
Esmorzar. Al matí visitarem Sergiev Posad, “el 
Vaticà de l’Església Ortodoxa Russa”. Conjunt 
històric emmurallat del Monestir Troitse Serguei, 
únic en l’arquitectura dels s. XV-XVII. Dinar. Anirem 
fins a Rostov el Gran, visita del Kremlin, i seguirem 
cap a Yaroslav. Arribada a l’hotel. Sopar.

 5 YAROSLAV - KOSTROMA - SUZDAL
Esmorzar. Al matí, visitarem Yaroslavl, fundada al 
segle X, a 250 km de Moscou. És un gran centre 
turístic de monuments històrics i arquitectònics 
com l’Església del Profeta Elies, on es poden apreciar 
els seus frescs pintats per un dels iconògrafs més 
destacats del segle XVII, Nikita Gouriyev. D’interès 
especial és el Monestir de la Transfiguració, 
centre polític i econòmic de la ciutat des del s. 
XII. Dinar. Sortida cap a Kostromà, que visitarem 
durant la tarda i continuació cap a Suzdal. Sopar.

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 3.740 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals directes amb Aeroflot
* Bitllet de tren SAPSAN primera classe 
Moscou - Sant Petersburg.
* Allotjament en hotels de 4* i 3* Sup. a 
Suzdal
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 690 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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