
Τιμές-Αναχ/σεις από Θεσ/νίκη 

Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου - 31/10/2017. 

Οι τιμές Early booking ισχύουν βάση τιμοκαταλόγου. 

  

Περίοδος Χριστούγεννα 

Πόλη αναχώρησης Θεσσαλονίκη 

Διάρκεια 8 ημέρες  

Διαδρομή Μόσχα - Αγία Πετρούπολη  

Ξενοδοχεία 4* στη Μόσχα 

SLAVYANSKAYA RADISSON ή 

MARRIOTT TVERSKAYA  

(ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 

Ξενοδοχεία 4* στην Αγία Πετρούπολη 

VEDENSKY 

(στο ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

Ημερομηνίες ΤΑΞΙΔΙΟΥ 22/12 - 29/12 

Τιμή για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №1 

760 € 

EARLY BOOKING №1 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή έως 10/11) 

Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι, 

Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων 

σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων, ΦΠΑ 410 € 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №1 

1170 € 

EARLY BOOKING №1 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή έως 10/11) 

Επιβάρυνση για διαμονή σε μονόκλινο + 220 € 

Έκπτωση για παιδί (2-12 ετών/έξτρα κλίνη) 

σε δίκλινο μαζί με 2 ενήλικες - 150 € 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №2 

1220 € 

EARLY BOOKING №2 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή από 11/11 έως και 30/11) 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ EARLY BOOKING 1170 € 

! Η κράτηση κατοχυρώνεται μόνον με προκαταβολή (το 30% του συνολικού κόστους του 
πακέτου κατ’ άτομο). 
! Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής από τον πελάτη μετά από κράτηση με τιμές early 
booking, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 
 
Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται: 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράμματος). Τα 
ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης 
κλίνης (ράντσο) και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών. 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για απευθείας πτήσεις βάση 
προγράμματος Θεσσαλονίκη-Μόσχα-Θεσσαλονίκη & Αγία Πετρούπολη-Μόσχα. 

• Εισιτήρια ημερήσιου εξπρές τραίνου ή αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης βάση 
προγράμματος (το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση 
από την Ελλάδα) για μετάβαση Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 



• Φόροι τοπικοί. 
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου 

(ιατροφαρμακευτική κάλυψη για για επείγοντα περιστατικά). 
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική 

Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών). 
• Μεταφορές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη βάση προγράμματος. 
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
• Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράμματος. 
• Ελληνόφωνος συνοδός από Ελλάδα για αναχωρήσεις με γκρουπ άνω των 25 ατόμων. 

Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι συνοδοί της Mouzenidis Travel της Μόσχας & Αγίας 
Πετρούπολης (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του ομίλου θα είναι παρόντες 
σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των γκρουπ στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν 
και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης τους στα ξενοδοχεία). 

• Φ.Π.Α. 
• Δώρα βάση προγραμμάτων! 
• Ειδική πρόσφορα για όσους διαμένουν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης! δωρεάν 

παρκινγκ για όλη τη διάρκεια της εκδρομής ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (η υπηρεσία 
προσφέρεται μόνον με επίδειξη του voucher της εταιρείας μας και μόνον για το παρκινγκ και 
το όχημα που θα αναγράφονται πάνω στο voucher). ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό. 
 
Σημειώσεις: 

• Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, 
αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων – 
περιηγήσεων εξαρτάται άμεσα από την κίνηση στους δρόμους, την περίοδο 
πραγματοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. αριθμός 
ατόμων, ηλικίες). Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα τα 
μουσεία του Κρεμλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για 
τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη 
ενημέρωση προς τα πρακτορεία γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
γίνεται αντικατάσταση της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο, με επίσκεψη σε κάποιο άλλο.  

• Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία 
της αναχώρησης. 

• Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων. 

• Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάση ισοτιμιών Ρουβλίου/Ευρώ. 

• Για γκρουπ από 12 άτομα και κάτω για τις μεταφορές/μετακινήσεις χρησιμοποιούνται 
mini bus. 

• Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών. 
• Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα και σε μια μόνο πόλη (μόνο 

Μόσχα ή μόνο Αγία Πετρούπολη). Απευθυνθείτε στο πρακτορείο για περισσότερες 
πληροφορίες. 
  

Προγραμματισμένες πτήσεις/δρομολόγια: 



  

  

  
  
  

 
 

Ενημέρωση για την έκδοση βίζας Ρωσίας 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για κατόχους 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ διαβατηρίων (για διαβατήρια 
άλλων χωρών μπορείτε να πληροφορηθείτε 
από τα γραφεία μας): 

Για την έκδοση (απλής) βίζας απαιτούνται 6 εργάσιμες ημέρες παραμονής του διαβατηρίου 
στο προξενείο (για έκδοση στη Θεσσαλονίκη) και χρειάζονται: το διαβατήριο(πρέπει να 
είναι σε ισχύ για 6 μήνες ακόμη μετά από την ημερομηνία εξόδου του ταξιδιώτη από τη 
Ρωσία και υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο),1 πρόσφατη 
(τελευταίου εξαμήνου) φωτογραφία «τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ διαβατηρίου» σε λευκό φόντο, 
συμπληρωμένη ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΒΙΖΑ >> link. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο μας 12 ημέρες (το 
αργότερο) πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης. 

Στην τιμή του εκάστοτε πακέτου είναι συνυπολογισμένη τιμή απλής βίζας. Υπάρχει 
δυνατότητα έκδοσης και επείγουσας βίζας (σε 3 εργάσιμες ημέρες) με επιβάρυνση 45 ευρώ. 

 

  

Προσοχή! Για τις αναχωρήσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανείων το τελικό 
πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα πριν από την αναχώρηση. Κάποια 
από τα αναγραφόμενα μουσεία ενδέχεται να αντικατασταθούν με κάποια άλλα, καθώς 
λόγω της εορταστικής περιόδου το πρόγραμμα της λειτουργίας των μουσείων 
ενδέχεται να τροποποιηθεί και αυτό μπορεί να ανακοινωθεί επίσημα από το εκάστοτε 
μουσείο ακόμη και μόλις 1-2 ημέρες πριν από κάθε τροποποίηση. 

 
 
Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά-Φώτα, όλες οι αναχωρήσεις συνοπτικά (ομαδικά-ατομικά) ΕΔΩ 
  
Γενικοί όροι συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι 

 
 

Γενικές πληροφορίες ξενοδοχείων 

Ξενοδοχεία στην Αγία Πετρούπολη  Σχόλια 

Dostoevskiy 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της 

κεντρικής πλατείας  «Βλαντίμιρσκαγια», 

500 μέτρα από την λεωφόρο Νέβσκι (5 

λεπτά με τα πόδια). 

Vedensky 4* Βρίσκεται στο πρώτο ιστορικό κέντρο της 

πόλης (4 χλμ από τη λεωφόρο Νέβσκι). 

Απέχει 7-10 λεπτά (με τα πόδια) από τον 

κοντινότερο σταθμό του μετρό από το οποίο 

σε 1 στάση στην ίδια γραμμή φτάνει 

κάποιος στη Λεωφόρο Νέβσκι (5-7 λεπτά 

περίπου). 

Moskovskie Vorota Holiday Inn 4* Βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο (5-6 

χλμ από τη λεωφόρο Νέβσκι). Απέχει 3 

λεπτά (με τα πόδια) από τον 

κοντινότερο σταθμό του μετρό από το οποίο 

1ημ. 

Θεσσαλονίκη-

Μόσχα 08:55-13:05 

4ημ. 

Μόσχα-Αγία 

Πετρούπολη ημερ.τραίνο 

8ημ. 

Αγία Πετρούπολη-

Μόσχα 

ενημερωθείτε από το 

πρακτορείο 

8ημ. 

Μόσχα-

Θεσσαλονίκη 14:05-16:25 

http://148.251.22.55:8070/userfiles/mzt-outgoing/visa_forma_2016.pdf
https://www.mouzenidis.com/el-gr/tour/mosxa-agiapetroupoli-xristougenna-protoxronia?tourKey=-1&departFrom=615&utm_source=mzt_gr&utm_medium=banner&utm_campaign=--&utm_content=1835-%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1&utm_term=thessaloniki
http://media.mouzenidis-travel.ru/userfiles/mzt-outgoing/MZT-GENIGI-ORI-SIMMETOHIS-se-organomeno-taksidi-updated-on-03.06.2016-final.pdf


σε 2 στάσεις στην ίδια γραμμή φτάνει 

κάποιος στις κεντρικές πλατείες (10-15 

λεπτά περίπου). 

 Pulkovskaya & Pribaltiyskaya Park Inn by Radisson 4* Και τα δύο ξενοδοχεία βρίσκονται κοντά 

στο ιστορικό κέντρο (9-10 χλμ από τη 

λεωφόρο Νέβσκι). 

Το Pulkovskaya απέχει 3-5 λεπτά (με τα 

πόδια) από τον κοντινότερο σταθμό του 

μετρό από το οποίο σε 7 στάσεις φτάνει 

στην ίδια γραμμή κάποιος στις κεντρικές 

πλατείες (10-12 λεπτά περίπου). Ενώ 

το Pribaltiyskaya απέχει 10-15 λεπτά (με τα 

πόδια) από τον κοντινότερο σταθμό του 

μετρό από το οποίο σε 2 στάσεις στην ίδια 

γραμμή φτάνει κάποιος στις κεντρικές 

πλατείες (5 λεπτά περίπου). 

   

 Ξενοδοχεία στη Μόσχα  Σχόλια 

Novotel Moscow Centre 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, 1,5 χλμ από 

την κεντρική πλατεία Μαγιακόβσκαγια και 

την κεντρική λεωφόρο Τβερσκαγια, 3-3,5 

χλμ από την Κόκκινη Πλατεία, δίπλα σε 

σταθμούς του μετρό. 

Slavyanskaya Radisson 4*  Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της 

κεντρικής πλατείας της Ευρώπης, δίπλα σε 

σταθμό μετρό (1,5χλμ από τον κεντρικό 

πεζόδρομο «Στάρι Αρμπάτ»).  

Lesnaya Holiday Inn 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο δίπλα από 

την κεντρική πλατεία Τβερσκόι Ζαστάβι 

(2,5-3 χλμ από την Κόκκινη πλατεία και το 

Κρεμλίνο), δίπλα σε σταθμούς του μετρό. 

 Alfa 4*,Vega 4* Βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο (6-7 

χλμ από την Κόκκινη πλατεία και το 

Κρεμλίνο ) δίπλα σε σταθμούς μετρό σε 

απόσταση 4-5 στάσεων από τις 

άλλες κεντρικές πλατείες. Δίπλα από το 

ξενοδοχείο Alfa βρίσκεται το περίφημο 

Ξύλινο Κρεμλίνο της πόλης με ένα 

ολόκληρο παραδοσιακό χωριό μέσα του και 

το «Βερνισάζ» - η μεγαλύτερη υπαίθρια 

αγορά της πόλης με σουβενίρ και αντίκες. 
 

 
Τιμές-Αναχ/σεις από Αθήνα 

Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου - 31/10/2017. 

Οι τιμές Early booking ισχύουν βάση τιμοκαταλόγου. 

  



Περίοδος Χριστούγεννα 

Πόλη αναχώρησης Αθήνα 

Διάρκεια 8 ημέρες  

Διαδρομή Μόσχα - Αγία Πετρούπολη  

Ξενοδοχεία 4* στη Μόσχα 

SLAVYANSKAYA RADISSON ή 

MARRIOTT TVERSKAYA  

(ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 

Ξενοδοχεία 4* στην Αγία Πετρούπολη 

VEDENSKY 

(στο ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  

Ημερομηνίες ΤΑΞΙΔΙΟΥ 22/12-29/12 

Τιμή για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №1 

750 € 

EARLY BOOKING №1 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή έως 10/11) 

Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι, 

Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων 

σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων, ΦΠΑ 430 € 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №1 

1180 € 

EARLY BOOKING №1 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή έως 10/11) 

Επιβάρυνση για διαμονή σε μονόκλινο + 220 € 

Έκπτωση για παιδί (2-12 ετών/έξτρα κλίνη) 

σε δίκλινο μαζί με 2 ενήλικες - 150 € 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

EARLY BOOKING №2 

1230 € 

EARLY BOOKING №2 

(ισχύει για κρατήσεις με 

προκαταβολή από 11/11 έως και 30/11) 

Τελική τιμή 

με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ EARLY BOOKING 1180 € 

! Η κράτηση κατοχυρώνεται μόνον με προκαταβολή (το 30% του συνολικού κόστους του 
πακέτου κατ’ άτομο). 
! Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής από τον πελάτη μετά από κράτηση με τιμές early 
booking, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 
 
Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται: 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράμματος). Τα 
ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια, είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης 
κλίνης (ράντσο) και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών. 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για απευθείας πτήσεις βάση 
προγράμματος Αθήνα-Μόσχα-Αθήνα & Αγία Πετρούπολη-Μόσχα. 

• Εισιτήρια ημερήσιου εξπρές τραίνου ή αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης βάση 
προγράμματος (το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση 
από την Ελλάδα) για μετάβαση Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. 
• Φόροι τοπικοί. 
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου 

(ιατροφαρμακευτική κάλυψη για για επείγοντα περιστατικά). 
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική 



Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών). 
• Μεταφορές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη βάση προγράμματος. 
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
• Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράμματος. 
• Ελληνόφωνος συνοδός από Ελλάδα για αναχωρήσεις με γκρουπ άνω των 25 ατόμων. 

Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι συνοδοί της Mouzenidis Travel της Μόσχας & Αγίας 
Πετρούπολης (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του ομίλου θα είναι παρόντες 
σε όλες τις αφίξεις & αναχωρήσεις των γκρουπ στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, όπου θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν 
και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης τους στα ξενοδοχεία). 

• Φ.Π.Α. 
• Δώρα βάση προγραμμάτων! 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό. 
 
Σημειώσεις: 

• Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, 
αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων – 
περιηγήσεων εξαρτάται άμεσα από την κίνηση στους δρόμους, την περίοδο 
πραγματοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. αριθμός 
ατόμων, ηλικίες). Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα τα 
μουσεία του Κρεμλίνου) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για 
τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων αποστολών σε αυτά, ενώ η ανάλογη 
ενημέρωση προς τα πρακτορεία γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
γίνεται αντικατάσταση της επίσκεψης του γκρουπ στο μουσείο, με επίσκεψη σε κάποιο άλλο.  

• Το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία 
της αναχώρησης. 

• Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων. 

• Οι τιμές ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν βάση ισοτιμιών Ρουβλίου/Ευρώ. 

• Για γκρουπ από 12 άτομα και κάτω για τις μεταφορές/μετακινήσεις χρησιμοποιούνται 
mini bus. 

• Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών. 
• Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα και σε μια μόνο πόλη (μόνο 

Μόσχα ή μόνο Αγία Πετρούπολη). Απευθυνθείτε στο πρακτορείο για περισσότερες 
πληροφορίες. 
  

Προγραμματισμένες πτήσεις/δρομολόγια: 

  

  

  
  
  

 
 

Ενημέρωση για την έκδοση βίζας Ρωσίας 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ διαβατηρίων (για διαβατήρια άλλων χωρών 
μπορείτε να πληροφορηθείτε από τα γραφεία μας): 
Για την έκδοση (απλής) βίζας απαιτούνται 6 εργάσιμες ημέρες παραμονής του διαβατηρίου 
στο προξενείο (για έκδοση στην Αθήνα) και χρειάζονται: το διαβατήριο (πρέπει να είναι σε 
ισχύ για 6 μήνες ακόμη μετά από την ημερομηνία εξόδου του ταξιδιώτη από τη Ρωσία 

1ημ. Αθήνα-Μόσχα 13:30-18:20 

4ημ. Μόσχα-Αγία Πετρούπολη ημερ.τραίνο 

8ημ. Αγία Πετρούπολη-Μόσχα 05:50-07:15 

8ημ. Μόσχα-Αθήνα 09:05-12:20 



και υπογεγραμμένο από τον κάτοχο στο αντίστοιχο πεδίο), 1 πρόσφατη (τελευταίου 
εξαμήνου) φωτογραφία(3,5 cm Χ 4,5 cm, έγχρωμη-ματ, σε λευκό φόντο, ενώ το 
πρόσωπο πρέπει να καλύπτει το 80% της φωτογραφίας), συμπληρωμένη ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 
ΒΙΖΑ >> link. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο μας 12 ημέρες (το 
αργότερο) πριν από την ημερομηνία της αναχώρησης. 

Στην τιμή του εκάστοτε πακέτου είναι συνυπολογισμένη τιμή απλής βίζας. Υπάρχει 
δυνατότητα έκδοσης και επείγουσας βίζας (σε 3 εργάσιμες ημέρες) με επιβάρυνση 45 ευρώ. 

 

  

Προσοχή! Για τις αναχωρήσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θεοφανείων το τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων βγαίνει 1 εβδομάδα 

πριν από την αναχώρηση. Κάποια από τα αναγραφόμενα μουσεία ενδέχεται να αντικατασταθούν με κάποια άλλα, καθώς λόγω της εορταστικής 
περιόδου το πρόγραμμα της λειτουργίας των μουσείων ενδέχεται να τροποποιηθεί και αυτό μπορεί να ανακοινωθεί επίσημα από το εκάστοτε 
μουσείο ακόμη και μόλις 1-2 ημέρες πριν από κάθε τροποποίηση. 

  

 
 
 
Όλες οι τρέχουσες αναχωρήσεις συνοπτικά (ομαδικά-ατομικά) ΕΔΩ 
  
Γενικοί όροι συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι 

 
 

Γενικές πληροφορίες ξενοδοχείων 

Ξενοδοχεία στην Αγία Πετρούπολη  Σχόλια 

Dostoevskiy 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της 

κεντρικής πλατείας  «Βλαντίμιρσκαγια», 

500 μέτρα από την λεωφόρο Νέβσκι (5 

λεπτά με τα πόδια). 

Vedensky 4* Βρίσκεται στο πρώτο ιστορικό κέντρο της 

πόλης (4 χλμ από τη λεωφόρο Νέβσκι). 

Απέχει 7-10 λεπτά (με τα πόδια) από τον 

κοντινότερο σταθμό του μετρό από το οποίο 

σε 1 στάση στην ίδια γραμμή φτάνει 

κάποιος στη Λεωφόρο Νέβσκι (5-7 λεπτά 

περίπου). 

Moskovskie Vorota Holiday Inn 4* Βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο (5-6 

χλμ από τη λεωφόρο Νέβσκι). Απέχει 3 

λεπτά (με τα πόδια) από τον 

κοντινότερο σταθμό του μετρό από το οποίο 

σε 2 στάσεις στην ίδια γραμμή φτάνει 

κάποιος στις κεντρικές πλατείες (10-15 

λεπτά περίπου). 

 Pulkovskaya & Pribaltiyskaya Park Inn by Radisson 4* Και τα δύο ξενοδοχεία βρίσκονται κοντά 

στο ιστορικό κέντρο (9-10 χλμ από τη 

λεωφόρο Νέβσκι). 

Το Pulkovskaya απέχει 3-5 λεπτά (με τα 

πόδια) από τον κοντινότερο σταθμό του 

μετρό από το οποίο σε 7 στάσεις φτάνει 

στην ίδια γραμμή κάποιος στις κεντρικές 

πλατείες (10-12 λεπτά περίπου). Ενώ 

το Pribaltiyskaya απέχει 10-15 λεπτά (με τα 

πόδια) από τον κοντινότερο σταθμό του 

http://148.251.22.55:8070/userfiles/mzt-outgoing/visa_forma_2016.pdf
http://148.251.22.55:8070/userfiles/mzt-outgoing/visa_forma_2016.pdf
http://www.mouzenidis.gr/tour/agia-petroupoli-mosxa-oles-tis-epoches-tou-chronou?tourKey=-1&departFrom=615
http://media.mouzenidis-travel.ru/userfiles/mzt-outgoing/MZT-GENIGI-ORI-SIMMETOHIS-se-organomeno-taksidi-updated-on-03.06.2016-final.pdf


μετρό από το οποίο σε 2 στάσεις στην ίδια 

γραμμή φτάνει κάποιος στις κεντρικές 

πλατείες (5 λεπτά περίπου). 

   

 Ξενοδοχεία στη Μόσχα  Σχόλια 

Novotel Moscow Centre 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο, 1,5 χλμ από 

την κεντρική πλατεία Μαγιακόβσκαγια και 

την κεντρική λεωφόρο Τβερσκαγια, 3-3,5 

χλμ από την Κόκκινη Πλατεία, δίπλα σε 

σταθμούς του μετρό. 

Slavyanskaya Radisson 4*  Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο επί της 

κεντρικής πλατείας της Ευρώπης, δίπλα σε 

σταθμό μετρό (1,5χλμ από τον κεντρικό 

πεζόδρομο «Στάρι Αρμπάτ»).  

Lesnaya Holiday Inn 4* Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο δίπλα από 

την κεντρική πλατεία Τβερσκόι Ζαστάβι 

(2,5-3 χλμ από την Κόκκινη πλατεία και το 

Κρεμλίνο), δίπλα σε σταθμούς του μετρό. 

 Alfa 4*,Vega 4* Βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο (6-7 

χλμ από την Κόκκινη πλατεία και το 

Κρεμλίνο ) δίπλα σε σταθμούς μετρό σε 

απόσταση 4-5 στάσεων από τις 

άλλες κεντρικές πλατείες. Δίπλα από το 

ξενοδοχείο Alfa βρίσκεται το περίφημο 

Ξύλινο Κρεμλίνο της πόλης με ένα 

ολόκληρο παραδοσιακό χωριό μέσα του και 

το «Βερνισάζ» - η μεγαλύτερη υπαίθρια 

αγορά της πόλης με σουβενίρ και αντίκες. 
 

 


