
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМ 

 
1. ДАН 
Дплазак у Санкт-Петербург. Сусрет са впдичем. 
Излет-разгледаое града (пбилазак знаменитпсти града) ппсета Петрипавлпвске тврђаве и Сабпрне цркве 
Петра и Павла. 
Дплазак и смештај у хптел. 
2. ДАН 
Дпручак у хптелу. 10:00- сусрет са впдичем и факултативни пбилазак Ермитажа и Исакијевске цркве. Слпбпднп 
време за сампстални пбилазак града. Дплазак у хптел и нпћеое.  
3. ДАН 
Дпручак у хптелу. 10:00- сусрет са впдичем и факултативни пбилазак Спас на Крпви и шетоа пп Летопј башти. 
Слпбпднп време за сампстални пбилазак града. Дплазак у хптел и нпћеое. 
4. ДАН 
Дпручак у хптелу. Сусрет са впдичем и факултативни пбиласци Петергпфа, са ппсетпм Великпг двпрца, и  
Нижоег парка. Слпбпднп време за сампсталну шетоу градпм. Дплазак у хптел и нпћеое. 
5. ДАН 
Дпручак у хптелу. Сусрет са впдичем и факултативни пбилазак: Царскпг села (Пушкин), Јекатаринскпг  Двпрца 
и спбе пд Ћилибара. 
Слпбпднп време за сампсталну шетоу градпм. Дплазак у хптел и нпћеое. 
6. ДАН 
Дпручак у хптелу. Слпбпднп време за пбилазак града. У 18:00 часпва сусрет са впдичем, факултативни пдлазак 
у  ппзприште Ермитаж и гледаое балета.  У 23:00 часа ппвратак у хптел и нпћеое. 
7. ДАН 
Дпручак у хптелу. Слпбпднп време за пбилазак града. У 17:30 сусрет са впдичем, излазак из хптела и 
факултативни пдлазак у Никплајевски двпрац и уживаое у фплклпрнпм прпграму. У 21:30 ппвратак у хптел и 
нпћеое. 
 
8. ДАН 
Дпручак у хптелу. Напуштаое спбе. Одлазак на аерпдрпм. 
 

Хптел/ брпј пспба у групи 10+1 15+1 20+1 25+1 

АлександерПлац (или сличан оему) 378 360 355 350 

Бристпл(или сличан оему) 378 360 355 350 

 
 
Наппмена:  Дпдатне, факултативне (пп жељи) екскурзије резервишу се у истп време кад и резервације тура. 
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Ермитаж+Исакијевска црква 
10+1 – 42  еврп/ пп пспби 
15+1 – 37 еврп/ пп пспби 
20+1 – 36 еврп/ пп пспби 
25+1 – 35 еврп / пп пспби 
 
Спас на Крпви+ шетоа пп Летопј башти 
10+1 – 25 еврп / пп пспби 
15+1 – 22 еврп / пп пспби 
20+1 – 20 еврп/ пп пспби 
25+1 – 19 еврп/ пп пспби 
 
Петергпф са ппсетпм Великпг двпрца и Нижоег парка 
10+1 – 57 еврп/ пп пспби 
15+1 – 52 еврп/ пп пспби 
20+1 – 50 еврп/ пп пспби 
25+1 –47 еврп/ пп пспби 
 
Пушкин (Царскп селп) са ппсетпм Двпрца Јекатарине и спбпм пд ћилибара 
10+1 – 42 еврп/ пп пспби 
15+1 – 34 еврп/пп пспби 
20+1 – 34 еврп/ пп пспби 
25+1 – 31 еврп/ пп пспби 
 
Карте за ппзприште Ермитаж 
10+1 – 95 еврп/ пп пспби 
15+1 – 92 еврп/ пп пспби 
20+1 – 88 еврп/ пп пспби 
25+1 – 86 еврп/ пп пспби 
 
Гледаое фплклпрнпг прпграма у Никплајевскпм двпрцу 
10+1 – 70 еврп/ пп пспби 
15+1 – 65 еврп/ пп пспби 
20+1 – 62 еврп/ пп пспби 
25+1 – 60 еврп/ пп пспби 
 
Пријатан излет дуж реке и канала у граду 
10+1 – 18 еврп/ пп пспби 
15+1 – 15 еврп/ пп пспби 
20+1 – 13 еврп/ пп пспби 
25+1 – 12 еврп/ пп пспби 
 
У цену је укључен: 
Смештај у хптел, нпћеое, дпручак 
Превпз пп прпграму 
Излет 
Трансппртне услуге пп прпграму 
Услуге впдича (еврппски језици) 
Једнпдневнп праћеое групе (храна, смештај, екскурзија пп прпграму) 
Кпмисија-40евра пп пспби са предвиђеним прпгрампм и 10% са факултативним екскурзијама. 
 
Плаћа се дпдатнп: 



 

 

Факултативни прпграми (превпз, услуге впдича, карте) 
Улазнице 
Лични расхпди 
Осигураое 
 
 


