
 
  
 

                                                                              
                                                                                                                  Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833  

                                                                                            cktrip@zoznam.sk, cktrip@cktrip.eu, www.cktrip.eu 

 

MOSKVA – VIANOČNÁ ROZPRÁVKA 

    
Ohromujúca vianočná výzdoba, rozžiarené svetlá, sneh, chrámy a množstvo blikajúcich vianočných stromčekov - to je 

vianočná Moskva, metropola Ruska. Moskva vyzerá počas zimy ako rozprávková krajina. 

TERMÍN: 10.-14.12.2021 a 17.-21.12.2021 
CENA: 379,- 

V cene je zahrnuté: ubytovanie na 4 noci v 3* hoteli s raňajkami, slovenský/český sprievodca, všetky transfery, 

exkurzie a vstupy, obed  

V cene nie je zahrnuté: letenka od 150 €/os., víza: 55 €/os., cestovné poistenie 2,50 €/./deň, alebo poistenie  Pan-

demic: 4 €/os/deň, vstup na klzisko a zapožičanie korčúľ 12 €/os., doplatok za 20kg batožinu – 60 €/ks, 10kg ba-

tožina – 40 €/ks, doplatok za jednolôžkovú izbu 73 €/os./pobyt 

Upozornenie: všetci cestujúci musia mať pas platný najmenej 6 mesiacov po návrate z Ruska! 

Pre vstup do Ruska je potrebný PCR test s negatívnym výsledkom nie starší ako 72 hodín – platí pre všetkých ces-

tujúcich, zaočkovaných aj nezaočkovaných. Pri návrate na Slovensko je tiež potrebný PCR test, vyžadovaný pri 

vstupe na palubu lietadla. 

V prípade záujmu vám zabezpečíme vstupenky na klasický balet Luskáčik. 

 

PROGRAM: 
1.deň: odlet z Bratislavy, prílet do Moskvy vo večerných hodinách, transfer z letiska, ubytovanie, osobné voľno. 

2.deň: raňajky, 4-hodinová autobusová prehliadka: Tverská ulica, Parlament, bývalá centrála KGB, Chrám Kris-

ta Spasiteľa, Biely dom, Vorobjove hory, MGU, Park víťazstva... fotozastávky. Prestávka na obed, popoludní pe-

šia prehliadka historického centra – Kremeľ, katedrála, zvonica Ivana Veľkého, cár-zvon, cár-delo, katedrály – 

Uspenskaja, Blagoveščenskaja, Alexandrovská. Pokračujeme Červeným námestím, Alexandrovský sad, Manéž-

ne nám. a GUM, vianočné trhy, osobné voľno. 

3.deň: raňajky, podzemné paláce – jedinečná prehliadka moskovského metra s jeho skvostami a históriou – napr. 

stanica Námestie revolúcie, Komsomolskaja, Novoslabodskaja a ďalšie. Pokračujeme ekskurziou s tradičným rus-

kým obedom v skanzene Kolomenskoje, v 16.st. letné sídlo cárskej rodiny, chrám Nanebovstúpenia Pána – pa-

miatka Unesco, interaktívna prehliadka „Ruská zima“ – krásne komnaty paláca cára Alexeja Michaljoviča, pre-

veziete sa na saniach s konským pohonom – „ruskej trojke“, zahráte si tradičné zimné hry, nebudú chýbať roz-

právkové bytosti a historické osobnosti – sám cár Alexej a cárovná Nataliya, ochutnáte pravý ruský čaj a koláče. 

Návrat do hotela, osobné voľno. 

4.deň: raňajky, exkurzia do múzea Gulagu, ktoré obsahuje rôzne dokumenty, listy a predmety bývalých väzňov, 

diela väznených umelcov, jedinečné fotografie a videá, spoznáte osudy bežných ľudí, aj významných osobností. 

Pokračujeme prehliadkou múzea kozmonautiky, kde sa oboznámite so sovietskou a ruskou kozmonautikou, s jej 

vznikom, prvými družicami a kozmonautami, s prvým letom do vesmíru. Nasleduje prechádzka po VDNCH. 

Dozviete sa históriu vybudovania výstaviska, pozriete si najznámejšie pavilóny, fontány, legendárne Zelené di-

vadlo. V tomto čase sa VDNCH mení na rozprávkovú krajinu pokrytú ľadom a s ľadovými sochami, môžete si 

zakorčuľovať na najväčšom klzisku na svete, osobné voľno. 

5.deň: raňajky, možnosť návštevy Izmajlovského Kremľa, popoludní transfer na letisko, odlet do Bratislavy. 
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