הכוכביםלינות
6 
בלילות הלבנים בסנט פטרבורג
מוסיקה ואמנות בפסטיבל

עשרה ימים של מוסיקה וטיולים במסגרת פסטיבל הכוכבים בלילות הלבנים
2.7.2017 - 11.7.2017
מדריך גיאוגרפי :יוליק גורביץ

מדריכת המוסיקה :אסנת גולדפרב ארזואן

הטיול כולל:
 9 לילות במלון  4כוכבים **** בסנט פטרבורג על בסיס לינה וארוחת בוקר.
 3 ארוחות ערב
 כניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 טיסות ישירות לסנט פטרבורג
 שני מדריכים  :גיאוגרפי ומוסיקלי
 כרטיסים ל 6 :אירועים מוסיקאליים (התכנית המוסיקאלית התפרסמה היום)
 אוטובוס תיירים ממוזג על פי התכנית
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 2.7.2017יום ראשון  -תל אביב  -סנט פטרבורג
המראה מתל אביב בטיסה מספר  SU6628היוצאת בשעה  13:45בצהריים ונוחתת בלנינגרד בשעה  18:45אחר הצהרים.
משדה התעופה ניסע למלון שבמרכז העיר .ארוחת ערב משותפת ולינה בסנט פטרבורג.

 3.7.2017יום שני  -סנט פטרבורג
לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את הסיור הכללי עם האוטובוס ב"בירה הצפונית" של רוסיה הכולל את כיכר הארמונות שבמרכזה,
עמוד אלכסנדר וארמון החורף ,פסלו של פטר הגדול הרכוב על סוס ,ספינת המלחמה אורורה ,מצודת 'פטר ופאול' השוכנת
על אי הארנבות ,כנסיית הדמים ,המנזר סמולני  -המבנה שכאילו מרחף באוויר מהמאה ה–  ,18קתדרלת קאזאן המרשימה,
שדרת נייבסקי ,הפסל פטר הגדול של שימיאקין .נחזור למלון למנוחה והתארגנות לאופרה Salome / Richard Strauss
בתיאטרון מרינסקי .לינה בסנט פטרבורג.
 4.7.2017יום שלישי  -סנט פטרבורג
היום נמשיך את ההיכרות עם סנט פטרבורג .נבקר במבצר פטרופבלובסקיה שהוא המבצר המקורי של העיר ,שנבנה בשנת .1703
המבצר שהפך להיות כלא פוליטי ראשי של האימפריה כולל מספר מבנים ,ביניהם קתדרלת פטר ופאול ,ששם נקברו
כל הצארים הרוסיים .הקתדרלה היא נקודת הציון העתיקה ביותר בסנט פטרסבורג ונחשבת לכנסייה הגבוהה ביותר
מבין הפרבוסלביות בעולם .נמשיך את סיורנו בביקור בארמון יוסופוב ,שהיה פעם משכנם העיקרי של בני משפחת נסיכי יוסופוב.
באותו הארמון נרצח גריגורי רספוטין ב .1916-חדרי הארמון לא נפלו בפאר שלהם ובעושרם מהארמונות המלכותיים.
בערב נצא לצפות באופרה  Il trovatore / Giuseppe Verdiבתיאטרון מרינסקי .לינה בסנט פטרבורג.
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 5.7.2017יום רביעי  -סנט פטרבורג
ביקור במוזיאון ההרמיטאג' ,אחד המוזיאונים הגדולים ,הוותיקים והחשובים ביותר בעולם המכיל למעלה מ 3 -מיליון יצירות
אמנות מכל העולם ומכל התקופות .האוסף הכביר של הארמיטאז' מוצג בין היתר בארמון החורף ,מבנה ששימש כמקום מגוריהם
הרשמי של הצארים הרוסים .באוסף היצירות של הארמיטאז' נמצאות יצירותיהם של מיכאל אנג'לו ,לאונרדו דה וינצ'י ,רובנס,
אל גרקו ,ואן דייק ,רמברנדט ,קלוד מונה ,וינסנט ואן גוך ,פול סזאן ,הנרי מאטיס ,פבלו פיקאסו ואחרים .בערב נצא לקונצרט בניצוחו ש
נֹוזֶדה ( .)Gianandrea Nosedaהיצירות שתבוצענה בקונצרט:
ָ
נְד ֵראָ ה
גָ'נְאָ ְ
Beethoven / Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15 ,
 Symphony No. 3 / Beatrice Rana (piano),לינה בסנט פטרבורג.

 6.7.2017יום חמישי  -סנט פטרבורג היהודית
נקדיש את היום להיסטוריה וחיי היהודים בסנט פטרבורג .נבקר בבית הכנסת הגדול של העיר ובו נדון על מייסדיו ועל
תולדות הקהילה היהודית .נמשיך לבית העלמין היהודי "פראוברז'נסקי" שנוסד בשנת .1875
נתרשם מהאוהלים ומהמצבות הציוריים של בני העיר היהודיים המפורסמים כמו הפסל הגדול של מרדכי אנטוקולסקי,
המזרחן הידוע דוד גינצבורג ,אתנוגרף לייב שטרנברג ואחרים .נבקר באתרים הקשורים למוסדות החינוך היהודי כמו אורט העולמי,
אוניברסיטת פטרבורג ,אקדמיה למוזיקה ונדבר על בוגריהם היהודיים הידועים.
נסיים את סיורינו בביקור בכיכר הניצחון ובו נתרשם מהאנדרטה המפורסמת לזכר גבורת תושבי העיר בזמן מצור על לנינגרד
שנמשך כ 900-ימים בתקופת מלחמת העולם השנייה .נחזור למלון למנוחה ולהתארגנות לבלט שנצפה בו הערב:
 .Cinderella / Sergei Prokofievלינה בסנט פטרבורג.
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 7.7.2017יום שישי  -סנט פטרבורג ,פטרהוף
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה לפטרהוף מתחם קיסרי הנמצא על שפת המפרץ הפיני כ 29-ק"מ מסנט פטרבורג.
נבקר בגנים המרהיבים של פטרהוף ,נראה מאות מזרקות המצופות זהב הגדול בעולם ,ארמונות מפוארים,
גינות מדהימות שמתחרות בגני ורסאי ,אלפי ציורים ,אמנות ועוד .נחזור למלון למנוחה והתארגנות לאופרה
 Prince Igor / Alexander Borodinלינה בסנט פטרבורג.
 8.7.2017יום שבת  -סנט פטרבורג
בבוקר נבקר במנזר אלכסנדר נבסקי (לאוורה) .במתחם המנזר מצויות שתי כנסיות הבנויות בסגנון הבארוק וגם קתדרלה המוקדשת
לשילוש הקדוש שנבנתה בסגנון נאו-קלאסי .נבקר בבית העלמין טיחבין בו קבורים ,בין היתר ,לאונרד אוילר ,מיכאיל לומונוסוב,
אלכסנדר סובורוב ,ניקולאי קאראמזין ,מודסט מוסורגסקי ,פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי ,פיודור דוסטויבסקי ועוד גדולי רוסיה רבים.
נמשיך את ההיכרות עם האמנות התיאורית באוצרי סנט פטרבורג .נבקר במוזיאון הרוסי הממלכתי שהוא בעל האוסף הגדול
של האמנות הרוסית מכל הזמנים הכולל מעל  400אלף פריטים ,ביניהם אוסף עשיר של איקוניות רוסיות החל מהמאה ה,12-
וכן אוסף עשיר של תמונות של הציירים הרוסים של המאות  18-19בורוביקובסקי ,לוויצקי ,קיפרנסקי ,ונציאנוב ,ברולוב,
איוואנוב ,לוויתאן וורובל ואחרים .אוסף עשיר גם של האמנים של המאה ה 20-וביניהם סירוב ,פטרוב-וודקין ,רריך ,מלביץ'
כמו כן גם האמנים מהתקופה הסובייטית .ארוחת ערב משותפת .לינה בסנט פטרבורג.
 9.7.2017יום ראשון  -סנט פטרבורג
בבוקר נתרשם מהארכיטקטורה של סנט פטרבורג הכולל גם בניינים יפיפיים בסגנון ה"ארט נובו".
לאחר מכן נבקר בקתדראלת איסק הקדוש המפוארת ,עוד יצירת מופת אחת של האדריכלות הרוסית.
מכאן נשים פעמינו למוזיאון החדש של ביצי פברז'ה ,התכשיטים שנוצרו על ידי פטר קארל פברז'ה למשפחת הצארים.
נסיים את היום בדירה-מוזיאון של המלחין הרוסי הגדול ניקולאי רימסקי-קורסקוב.
נחזור למלון למנוחה והתארגנות לצפייה באופרה  Tosca / Giacomo Pucciniלינה בסנט פטרבורג.
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 10.7.2017יום שני  -סנט פטרבורג
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר מזווית אחרת .נערוך שייט בנהר הניבה וגם בתעלות העיר המקסימות שהונצחו
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ביצירות של פושקין ,דוסטויבסקי ,גוגול ואחרים .לאחר מכן נטייל ברחוב הראשי של סנט פטרבורג הלא הוא
נייבסקי פרוספקט (שדרת נייבסקי) .נציץ אל הכנסיות המרשימות וגם הפארקים היפים לאורך השדרה .זמן חופשי לפעילות עצמאית.
יותר מאוחר נהנה מארוחת ערב משותפת מסכמת .אחרי הארוחה נצא לטייל בפטרבורג הלילית וגם נצפה בפתיחת הגשרים מעל נהר
הנייבה .לינה בסנט פטרבורג.

 11.7.2017יום שלישי  -סנט פטרבורג  -תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר המוקדמת ניסע לשדה התעופה לטיסת החזרה ארצה.
נמריא עם חברת אירופלוט ,טיסה מספר  SU6627היוצאת בשעה  07:45בבוקר ונוחתת בתל אביב בשעה  12:45בצהריים.
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מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי (כולל כרטיס טיסה( -

€ 3,685

תוספת ליחיד בחדר € 939 -
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**המחיר כולל :את המפורט בחזית הדף הראשי
**המחיר אינו כולל :התייקרויות דלק ומיסים לאחר תאריך .1.12.16
**המחיר אינו כולל :את כל מה שאינו כתוב בחזית הדף הראשי.
** נוסעים שאינם רוכשים כרטיס טיסה במשרדנו ישלמו תוספת של  € 50על סידורי הקרקע.

*************************************************************************************** *********************************************************************

דמי ביטול:
 עד  60ימי עבודה לפני הטיול דמי הביטול יהיו  €70בלבד.
 מ 60 -ימי עבודה עד  20ימי עבודה לפני הטיול  20%מסידורי הקרקע
 €100+עבור ביטול הטיסה.
 מ 20 -ימי עבודה עד  7ימי עבודה לפני הטיול  40%מסידורי
הקרקע  €100+עבור ביטול הטיסה.
 מ 7-ימי עבודה לפני צאת הטיול או אי הגעה לטיסה  100%מסידורי הקרקע
 €100+עבור ביטול הטיסה.

דגשים לפני הטיול:
 חלוקת החדרים במלון באחריות המלון .שרטורס ומדריך הטיול
אינם אחראים למיקום החדר.
 הדרכון חייב להיות בתוקף  6חודשים ממועד היציאה.
 המארגנים רשאים לבטל השתתפותו של נוסע במידה
והשתתפותו מפריעה למהלכו התקין של הטיול.
 אנו ממליצים לנוסעינו לערוך ביטוח בריאות  90יום לפני צאת
הטיול .כדי למנוע הפסד כספים.

כדאי
להירשם
בהקדם

לפרטים והרשמה:
טלפונים:

ישיר  09-8623358משרד  09-8621343נוסף  09-8666993אתר האינטרנטwww.shartours.co.il :
דואר אלקטרוני מיכלm.s@shartours.co.il :

דואר אלקטרוני רינתrinats@shartours.co.il :

רח' שמואל הנציב  ,6ת.ד  2143נתניה 42121

