
Programm reisijale

Peterburi põnevad paigad !
Kultuuri- ja puhkusereis Venemaa kultuuripealinna - Peterburi

Reisikorraldaja Solar Tour OÜ
Reisi kestus 3 päeva

Mitmekesises reisiprogrammis:
Peterhofi purskkaevude park
Laevasõit kesklinna kanalitel
Imeline Tsarskoje selo
Neevalinna tuiksoon Nevski prospekt

           
1. päev Väljasõit varahommikul. Ületame Eesti – Vene piiri ja  sõidame läbi Ingerimaa 
tsaariperekonna suveresidentsi Peterhofi. Üks ilusamaid pargi- ja lossiansambleid, kus 18.-
19. sajandi arhitektuur, pargikujundus ja skulptuurid – purskkaevud on elegantselt sobitatud 
maastikuga. Peterhofi Suur palee ja luksuslik, Merekanali Kaskaad kümnete kullatud 
skulptuuride ja rütmiliste purskkaevudega. Venemaa võitu Põhjasõjas sümboliseeriv Simson 
võitleb lõviga purskkaev, kus vesi võib tõusta kuni 12 meetri kõrgusele.  Sõidame piki 
Soome lahe rannikut. Bussiaknast saame uudistada miniatuurset Strelna paleed ja Konstantini 
lossi, mis taastati 2003. aastal Vene Föderatsiooni presidendi suveresidentsiks. Alustame 
linnaga tutvumist bussiekskursioonil: Moskva prospekt, Nevski prospekt, Marsi väljak, 
Vassili saar ja Rostra sambad. Ülikooli kaldapealne ja sfinksid. Sillad, kanalid ja paleed.   
Ööbime kahel järgneval ööl kesklinna hotellis ** või hotellis***

2. päev Hommikusöök. Jätkame tutvumist kesklinnaga: Kaasani katedraal, 1812. aasta sõja 
kangelastele pühendatud väärikas sakraalhoone Nevski prospektil. Naudime kunstiaardeid 
Ermitaažis, mis on üks maailma suurimaid kunstimuuseume ja asub kunagistes keiserlikes 
paleedes. Omavahel galeriidega ühendatud hoonetes paiknevas muuseumis on ühtekokku üle 
kolme miljoni eksponaadi.  Leonardo da Vinci haprad madonnad, maailma üks parimaid 
Rembrandti kollektsioone, Tizian ja Rubens. Luksuslikud paraadsaalid ja 19. sajandi 
interjöörid Talvepalees – keiserlikus talveresidentsis. Jalutuskäik suurlinna südames. 
Paleeväljaku ansambel ja Aleksandri sammas, Moika kaldapealne, Spas na Krovi 
(Verelunastuse) kirik sadade mosaiikidega. Peeter-Pauli kindlus, kus sai alguse Peterburi 
linna sünd 27. mail 1703. aastal pisikesele jõesaarele kindluse rajamisega. Peeter-Pauli 
katedraal – Vene keisrite matmispaik. Pärastlõunal bussiekskursioon Kolomna ajaloolises 
linnaosas. Nikolai turg ja merekirik, Dostojevski ja Gogoli kirjandusteoste tegevuspaigad. 
Eestlaste Jaani kirik ja Jakob Hurda maja. Teatri väljak ja Maria teater. Laevasõit kanalitel 
teeb tiiru ümber  Suveaia ja näitab kvartaleid, kuhu jalutades ei jõua.



3. päev Hommikusöök. Senati väljak ja Vaskratsanik, Iisaku väljakul käime ühes Euroopa 
suurimas kuppelehitisis Iisaku katedraalis. Sõidame linnast välja Tsarskoje Selosse, et 
imetleda barokkarhitektuuri šedöövrit Suurt Katariina lossi. Toretsevad fassaadid ja kullatud
kuplid harmoneeruvad rahuliku inglise stiilis pargiga. Katariina lossis saab imetleda 
suurejoonelisi paraadsaale, muuhulgas maailmaimeks nimetud Merevaigutuba. Lütseumi 
park ja Puškini mälestusmärk. Pärastlõunal alustame kojusõitu. Sisseoste teeme Kingiseppa 
linna kaubanduskeskuses Lenta. Saabume tagasi Eestisse hilisõhtul.

Reisi hind 1. mai – 31. august   hotell kesklinnas*** 
60 reisijat 112,15 €                                                                                                                        
55 reisijat 115,84 €  
50 reisijat 120,28 € 
45 reisijat 124,58 €  
40 reisijat 131,22 €
35 reisijat 139,32 €
30 reisijat 150,46 €
25 reisijat 164,05 €
20 reisijat 186,94 €

Reisi hind 1. mai – 31. august   hotell kaugemal kesklinnas** 
60 reisijat  94,81 €                                                                                                                         
55 reisijat  98,39 €  
50 reisijat 102,68 € 
45 reisijat 107,16 €  
40 reisijat 113,62 €
35 reisijat 121,95 €
30 reisijat 132,86 €
25 reisijat 146,77 €
20 reisijat 169,34 €

Reisi hinnas: 
majutus 2 ööd hotellis***  või hotellis** koos hommikusöökidega
mugav reisibuss
Solar Touri asjalik giid -  reisijuht

Lisatasu eest huviväärsuste piletid:

Peterburis, Tsarskoje Selos ja Peterhofis
täiskas-
vanule
₽

noorele
lapsele
₽

Laevasõit kanalitel 500 300
Iisaku katedraal 350 100
Iisaku katedraali rõdu 200 200
Spas na krovi, Mosaiigimuuseum 350 100
Kaasani kirik tasuta tasuta
Riiklik Ermitaaž 700 tasuta
Peterhof 1000 tasuta ( kuni 15 )
Suur Makett 540 320
Peeter-Pauli kindlus tasuta tasuta
Peeter-Pauli katedraal 550 300
Jaani kirik, annetus 100 50
Tsarskoje Selo park 120 tasuta ( kuni 17 )
Tsarskoje Selo tõllakuur 200 tasuta ( kuni 16 )



Tsarkoje Selo lossi külastamine 
tuleb eelnevalt tellida ja ekskursioon
toimub koos giidiga 22 € ja 
kooliõpilasele 8 €

Grupi soovil on võimalikud ette tellitud lõuna – ja õhtusöögid

Alati on võimalik külastusi ning reisikava vastavalt grupi soovile muuta, kui sellest on teada 
antud enne broneeringu tegemist

Tervisekindlustuse hinnad ( orienteeruvad  ): 
õpilastele kuni 18 aastat: 4,02  €
täiskasvanutele kuni 64 aastat: 4,48 €

Tervisekindlustus ja reisitõrkekindlustus:  
õpilastele kuni 16 aastat: 10,16   €
täiskasvanutele kuni 64 aastat: 13,54 €

Soovi korral on kindlustused võimalik vormistada Solar Tour OÜ kaudu ja kehtivad Salva 
Kindlustus AS lepingutingimused

Külastuste ja kindlustuse hinnad võivad järgmiseks hooajaks veidi muutuda. Täpsed hinnad 
teatame 30 päeva enne reisi väljumist

Alates 1. oktoobrist saavad Eesti kodanikud külastada Peterburi ja Leningradi oblastit     
elektroonilise viisaga.
E-viisa saamiseks tuleb esitada taotlus mitte varem kui 20 päeva enne reisi või vähemalt 4 
päeva enne riiki sisenemist, viisa kehtivusaeg on 30 päeva, kuid riigis tohib viibida 
maksimaalselt 8 ööpäeva.

Elektroonilise viisa eest konsulaartasu maksma ei pea 
E-viisat saab vormistada siitkaudu: http:  /  /electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html  

Vajalikud dokumendid:
Digifoto  JPG. formaadis, värviline, valge taust, otsevaade, tõsine näoilme, foto ei tohi olla 
vanem kui 6 kuud
Pass, mis kehtib 6 kuud peale reisi lõppu

Venemaale reisides peab välisriigi kodanikul olema kehtiv reisikindlustus. E-viisa taotlust 
täites ei ole kindlustuse infot vaja lisada, kuid kindlustus tuleb vormistada enne reisi. Vene 
piirivalve kontrollib reisikindlustuse olemasolu.

E-viisa vormistamine on võimalik tellida ka Solar Tour OÜ kaudu, sel juhul maksab viisa 
vormistamine 4 € reisija kohta.

Solar Tour OÜ
Reisi broneerimine: reisid @solartour.eu, 56 688 836
Info reisiprogrammide kohta:  50 69 004
www.solartour.eu
info@solartour.eu
Arveldusarve  EE577700771004412347
Äriregistri number 11894101
Majandustegevuse registri TRE 000589

http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html
http://www.solartour.eu/
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