
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300בטיול הזה נצעד בנעליו של פטר הגדול שעשה מסלול דומה לפני  

 

בטיול הזה נצעד בנעליו של פטר הגדול שעשה מסלול דומה לפני 
הנהר הארוך ביותר , נשוט בוולגה

ונבקר בכמה מהערים היפות 
ביותר של רוסיה ובכפרי נהר ציוריים 

, לאורך השייט. שמשמרים אורח חיים עתיק
 ,בתעלה אדירה מעשה ידי אדם

נחקור את , בנהרות ואגמים רחבי ידיים
אוצרותיה ההיסטוריים והתרבותיים של 

נגלה את שכיות החמדה של סנט 
' המנזרים המרהיבים של אוגליץ, פטרסבורג

אדריכלות , כנסיות האבן הגדולות
, העץ המרהיבה במוזיאון הפתוח באי קיזי

.ועוד כהנה וכהנה
 

  

 

 

בטיול הזה נצעד בנעליו של פטר הגדול שעשה מסלול דומה לפני 
נשוט בוולגה. שנה

ונבקר בכמה מהערים היפות , באירופה
ביותר של רוסיה ובכפרי נהר ציוריים 

שמשמרים אורח חיים עתיק
בתעלה אדירה מעשה ידי אדםנפליג 

בנהרות ואגמים רחבי ידייםו
אוצרותיה ההיסטוריים והתרבותיים של 

נגלה את שכיות החמדה של סנט , מוסקבה
פטרסבורג

כנסיות האבן הגדולות, וגוריצי
העץ המרהיבה במוזיאון הפתוח באי קיזי

 ועוד כהנה וכהנה



: הספינה MS Mustai Karim 5* 

: טחברת שיי Gordon 
Tours : אורך2019: השקה

מ141 ' מ16.8: רוחב ' כולל 5: סיפונים
338: נוסעיםסיפון שמש  

:בספינה בר • טרקלין • מסעדה 
• חדר ישיבות • בר בירה • פנורמה 

• חדר כושר • ספא • טרקלין קריאה 
חדר טיפולים רפואי • סלון תסרוקות 

מעליותשתי • חנות מזכרות •   
חלונות צרפתיים מהרצפה :בחדרים

• ארון בגדים • עד התקרה או מרפסת 
שירותים • רדיו • כספת • טלוויזיה בלוויין 

מקרר• ומקלחת   
הקרויה על שמו של משורר , מוסטאי כרים

היא מספינות הנהר החדישות , סובייטי נערץ
, ספינת הפאר הזו. ביותר ברוסיה ובכלל

כוללת את כל החידושים , כוכבים 5בדירוג 
והתענוגות האפשריים בספינות נהר 

החל משלל השירותים השונים . מודרניות
המעליות הנוחות בשתי , שיש בספינה

החדרים המרווחים , קצותיה
הברים והפינות היפות , והטרקלינים

אין מושלמת . המפוזרות ברחביה
ממנה לטיול בין מוסקבה לסנט 

ות הערים האריסטוקרטי, פטרבורג
.הההיסטוריות של רוסי  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deluxהתאים המיועדים לקבוצה הם תאי   בסיפוני   Boat -ו 
Awning  28ניתן להזמין סוויטות בגודל . ר"מ 18.5בגודל , מאמצע הספינה והלאה 

ר בסיפון"מ 41ר או סוויטת בעלים עם מרפסת בגודל "מ Upper  ,בהתאם לזמינות.  

 



 


