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13.6.2019 יום חמישי - תל אביב-סנט פטרבורג
משדה  בדרכנו  המאוחרות.  הצהריים  אחר  בשעות  פטרבורג  לסנט  נגיע 
תעופה למרכז העיר נתרשם מהנוף הנפלא של העיר הנמצאת על הנהר 
 ASTON מלון  למלוננו,  נגיע  הרבים.  הציוריים  ומהגשרים  מהתעלות  נייבה, 

הממוקם במרכז העיר, אחרי התארגנות ניפגש לארוחת ערב משותפת.

14.6.2019  יום שישי - סנט פטרבורג
הבוקר נערוך סיור היכרות עם העיר, נתחיל את סיורנו בנייבסקי פרוספקט, נעצור 
המפורסמים  החרומים  עמודי  את  לראות  כדי  ואסילייבסקי  האי  של  הכף  ליד 
שהפכו לאחד הסמלים של העיר, נראה את אניית הקרב "אורורה" שהירי ממנה 
בה  ופול'  "פטר  במצודת  נבקר  ב-1917.  הבולשביקית  המהפכה  לתחילת  גרם 
מפסל  נתרשם  רומנוב,  בית  שושלת  בני  כל  נקברו  בה  המרשימה  הקתדרלה 
פטר הגדול של האמן הרוסי מיכאיל שימאקין, נראה את "פרש הנחושת", פסלו 
של פטר הגדול הרכוב על סוס, את קתדראלת קזאן האורתודוקסית ונתרשם 

מהאדריכלות המרשימה של העיר. נחזור למלוננו למנוחה והתארגנות. 

בערב נאזין לקונצרט התזמורת הפילהרמונית של סנט פטרבורג בניצוחו 
של Hans Graf (Austria). כותרת הקונצרט "הסימפוניות הבלתי גמורות"

בתכנית: שוברט: סימפוניה מספר 8. אלבן ברג: שלושה פרקים לתזמורת. מאהלר: 
הפרק הראשון מתוך הסימפוניה העשירית, יוהאן שטראוס: ואלס הקיסר.

15.6.2019 יום שבת - סנט פטרבורג 
לפסל  נמשיך  הסוסים,  פסלי  בו  הגשר   - מוסט"  ל"אניצ'קוב  ניסע  הבוקר 
האדריכל  ידי  על  שנבנו  הקלאסיים  המבנים  את  ונראה  הגדולה  יקטרינה 
במוזיאון  ביקור   - זה  ביום  הכותרת  לגולת  נמשיך  רוסי.  קרלו  המפורסם 
והחשובים  הגדולים  המוזיאונים  אחד  החורף,  בארמון  השוכן  ה"הרמיטאז'" 
בעולם המכיל למעלה משלושה  מיליון יצירות אמנות. המבנה שימש כמקום 
מיכלאנג'לו,  של  יצירותיהם  באוסף  הרוסים.  הצארים  של  הרשמי  מגוריהם 
לאונרדו דה וינצ'י, רובנס, אל גרקו, ואן דייק, רמברנדט,  מונה,  ואן גוך, סזאן, 

מאטיס, פיקאסו קנדינסקי ואחרים. 
בערב נהנה ממופע הבלט ג'יזל בתיאטרון מיכיילובסקי, מוסיקה: אדולף אדם 

.  Jean Coralli, Jules Perrot and Marius Petipa  :כוריאוגרפיה

שעת נחיתהשעת המראהמס' טיסהיעד הנחיתהתאריךיעד המראה

SUG-662813:4518:30סנט פטרסבורג13.6.2019תל אביב הלוך

SUG-662707:5512:45תל אביב21.6.2019סנט פטרסבורגהלוך

 לילות לבנים בסנט פטרבורג 
עיר האמנויות הבירה הצפונית של רוסיה 

13.6.2019-21.6.2019
הדרכה: יוליק גורביץ   הדרכת המוסיקה: ד״ר אסנת גולדפרב-ארזואן

לפנינו שבוע של חוויות בסנט פטרבורג "ונציה של הצפון" 
בטיול נשלב היסטוריה, אדריכלות, ציור, פיסול, טיולים ומופעי מוסיקה מגוונים.

מחיר הטיול לפטרבורג

€ 2595 
תוספת ליחיד בחדר 500 €

המחיר כולל כרטיסי טיסה,

וכרטיסים למופעים. 

מקומות אחרונים
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16.6.2019  יום ראשון - סנט פטרבורג, פטרהוף
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לפטרהוף מתחם קיסרי הנמצא על שפת המפרץ 
פטרהוף,  של  המרהיבים  בגנים  נבקר  פטרסבורג.  מסנט  ק"מ  כ-29  הפיני 
מפוארים,  ארמונות  בעולם,  הגדול  זהב  המצופות  המזרקות  מאות  מתחם 

גינות מדהימות שמתחרות בגני ורסאי, אלפי ציורים, אמנות ועוד. 
  Ruggero( ליאונקוולו  מאת    (PAGLIACCI)  הליצנים באופרה  נצפה  הערב 

 Leoncavallo) בביצוע מקהלת בית האופרה של תיאטרון מרינסקי.

17.6.2019 יום שני  - סנט פטרבורג 
ונתרשם מהסגנונות השונים של האדריכלות המיוחדת   נסייר בעיר  הבוקר 
ועוד. לאחר מכן נבקר בבית  נובו  ניאו קלאסי, ארט  של פטרבורג: קלאסי, 
היהודית  הקהילה  תולדות  ועל  מייסדיו  על  נדבר  העיר  של  הגדול  הכנסת 
בבירת רוסיה. נמשיך את היכרותנו עם העיר וההיסטוריה  ונבקר בכנסיית 
הדמים שנבנתה מעל מקום הרצח של הצאר אלכסנדר השני, יצירת מופת 
של האדריכלות הרוסית המסורתית. נבקר בגן הציבורי "לטני סאד" בו שילוב 

נפלא של פיסול קלאסי, צמחים ומזרקות. 
פקויטה  הבלט  במופע  מרינסקי  תיאטרון  של  הבלט  בלהקת  נצפה  הערב 
  Édouard Deldevez( מינקוס  דליב ולודוויג  אדוארד  מוסיקה:   .( PAQUITA )

.)and Ludwig Minkus 

18.6.2019 יום שלישי  - סנט פטרבורג 
לאחר ארוחת הבוקר ניסע למנזר אלכסנדר נייבסקי )לאוורה( ונבקר בבית 
בלקירב,  בורודין,  גלינקה,  הרוסית:  המוסיקה  גדולי  קבורים  בו  הקברות 
מוסורגסקי, צ'ייקובסקי, הסופר דוסטוייבסקי ואנשי שם נוספים ונראה את 
המצבות שהן יצירות אמנות. נמשיך ונבקר במוזיאון הרוסי הממלכתי, בו אוסף 
גדול של אמנות רוסית מכל הזמנים, האוסף כולל מעל 400 אלף פריטים, בין 
היתר אוסף עשיר של איקונות רוסיות מהמאה ה-12 ואוסף עשיר של תמונות 

ציירים רוסיים מהמאות 18, 19, 20 ואוסף מהתקופה הסובייטית. 
לאחר ארוחת הערב נערוך טיול לילי ונצפה בפתיחת הגשרים מעל נהר הנייבה. 

19.6.2019 רביעי - סנט פטרבורג 
הבוקר נתחיל את סיורנו בביקור בכיכר הניצחון נתרשם מהאנדרטה המפורסמת 
השנייה  העולם  במלחמת  לנינגרד  על  המצור  בזמן  העיר  תושבי  גבורת  לזכר 
נדבר  העיר  של  הגדול  הכנסת  בבית  נבקר  מכן  לאחר  ימים.  כ-900  שנמשך 
לקתדרלה  נמשיך  רוסיה.  בבירת  היהודית  הקהילה  תולדות  ועל  מייסדיו  על 
המפוארת על שם אייזק הקדוש, פנינת הארכיטקטורה הרוסית. נסיים את סיור 

היום במוזיאון פיודור שליאנפין, זמר הבס הרוסי הגדול.
בערב נאזין לקונצרט התזמורת הפילהרמונית של סנט פטרבורג בניצוחו 

 Polina Osetinskaya  והסולנית הפסנתרנית Andrey Boreyko של
בתכנית: שופן: ואלס ופולונז, קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת, לוטוסלבסקי: 

קונצ'רטו לתזמורת.  

20.6.2019 יום חמישי - סנט פטרבורג 
שהונצחו  העיר  ובתעלות  הנייבה  בנהר  שייט  נערוך  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ביצירותיהם של פושקין, דוסטויבסקי, גוגול ואחרים. לאחר מכן נבקר במוזיאון 
"פברז'ה" המפורסם אוסף התכשיטים המיוחד, כולל גם את הביצים היחידות 

במינן. בהמשך נערוך סיור בתחנות הרכבת התחתית.
בערב ניפגש לארוחה משותפת לסיום טיולינו.

21.6.2019 יום שישי - סנט פטרבורג 
בשעות הבוקר המוקדמות ניסע לשדה התעופה לטיסת חזרה הביתה. 

כרמל תיירות תעשה כל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול וביקור בכל 
האתרים המפורטים בתוכנית. 

ימי הטיול יכולים להשתנות בעקבות הסיבות הבאות:
מועדים - חגים ואירועים מקומיים במסלול הטיול. 

• מזג האוויר.
• שיקול דעת המדריכים.
• שינויים בלו"ז הטיסות.

המחיר כולל: 8 לילות במלון ASTON מלון ארבעה כוכבים במרכז העיר ו חמישה מופעים: קונצרטים בלט ואופרה ו כלכלה: ארוחות בוקר ושתי  ארוחות ערב ו סיורים 
וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הטיול ו אוטובוס צמוד  וממוזג ו תשר לנותני השירותים בחו"ל ו טיסות **מחיר הכרטיס כולל מיסי נמל ותוספת דלק, מיסי הנמל, 
היטלי הדלק והביטחון מעודכנים לתאריך 25.11.2018 ו ייתכנו שינויים והמחיר הסופי ייקבע ע"י חברות התעופה וייגבה ע"י נציג כרמל במועד קבלת כרטיס הטיסה סמוך 

למועד הטיול ו **סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות התעופה ולכרמל אין רווח מגביה זו.
הדרכה: יוליק גורביץ ו הדרכת המוסיקה: ד״ר אסנת גולדפרב-ארזואן  

המחיר אינו כולל: ביטוח רפואי - כבודה והוצאות אישיות ו תוספת לאדם בחדר ליחיד ו הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות, כביסה, סרטים 
בתשלום בחדרים ושרותי חדרים ו דמי סבלות או  הוצאות אישיות ו כל מה שלא צוין בתוכנית ו"במחיר כולל" ו תשר  למדריכים )נהוג לתת 5 יורו ליום לנוסע/ת(.

למעוניינים אנו ממליצים לפנות בהקדם.


