
                     

 

 
 

 

   

     У организацији 

   Metro Travel (2011) Ltd. и 

        ЦШО св.Арх. Михајло-Бурнаби 
 

 

 

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 

СВЕТИЊАМА РУСИЈЕ 
 

13 – 26. мај 2018. 
 

 13 дана авионом, возом и аутобусом 
 

1. дан: КАНАДА - МОСКВА ( полетање из Ванкувера 13 маја 2018 -поподне ) 

2.  дан: МОСКВА ( 14 мај 2018 ) 

               Састанак групе са водичем на аеродрому у Москви. Трансфер до хотела. Смештај у  

               хотел, вечера, ноћење. 

3. дан: МОСКВА ( 15 мај 2018 ) 

               Доручак. Одлазак и обилазак Храма Христа Спаситеља и старог Арбата.  

               Повратак у хотел, вечера, ноћење 

4. дан: МОСКВА ( 16 мај 2018 ) 

               Доручак. Обилазак: Покровског (мошти Преподобне Матроне Московске),   

               Даниловског (седиште Патријаршије) и Новодевичког (манастир у коме су  

               биле заточене царице). Повратак у хотел, вечера, ноћење.  

5. дан: МОСКВА – СПАСОВДАН ( 17 мај 2018 ) 

              Ланч доручак. Литургија. Обилазак  Црвеног трга и цркве Василија Блаженог.  

              Повратак у хотел, вечера, ноћење.  

6. дан: МОСКВА ( 18 мај 2018 ) 

        Доручак. Одлазак до најстаријег дела Москве, Кремља и обилазак Оружане палате  

              (најбогатија поставка која дочарава царску Русију) и цркава Кремља (Благовеш- 

              тенски, Успенски и Архангелски сабор).  Обилазак Подворја СПЦ у Русији.  

              Повратак у хотел, вечера, ноћење.  
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7. дан: МОСКВА – СЕРГИЈЕВ ПОСАД – ВЛАДИМИР ( 19 мај 2018 ) 
              Пакет доручак. Полазак у раним јутарњим часовима у Тројице-Сергијеву Лавру, 

               центар руског православља током векова. Обилазак манастирског комплекса.  

               Ручак. После подне полазак у Владимир, град стар преко осам стотина година.  

               Смештај у хотел. Вечера, ноћење. 

8. дан: ВЛАДИМИР – ДИВЈЕЈЕВО ( 20 мај 2018 ) 

               Доручак. Одлазак и обилазак Златних врата, Димитријевског и Успенског сабора.  

               Слободно време. Полазак у Дивјејево - један од највећих духовних ценатара  

               данашње Русије где су мошти Преподобног Серафима Саровског. Долазак у Дивјејево у  

               вечерњим часовима. Смештај у хотел, вечера, ноћење. 

9. дан: ДИВЈЕЈЕВО ( 21 мај 2018 ) 

               Одлазак у манастир и целивање моштију преподобног Серафима Саровског. Акатист. 

               Доручак. Одлазак на један од неколико Источника  (извора) Преподобног Серафима  

               Саровског. Погружавање. Повратак у хотел. Обилазак манастирског комплекса.  

               Вечера. Литија Канавком. Повратак у хотел, ноћење. 

10. дан: ДИВЈЕЈЕВО – МОСКВА ( 22 мај 2018 ) 
               Литургија. Доручак. Полазак у Москву. Долазак у Муром и обилазак манастира Свете  

               Тројице (мошти Преподобних Петра и Февроније). Успутна краћа задржавања  

               ради одмора. Долазак у Москву у вечерњим часовима. Смештај у хотел, вечера, ноћење. 

11. дан: МОСКВА – ПЕТРОГРАД ( 23 мај 2018 ) 

              Доручак. Одлазак возом у Петроград. Обилазак Исакиијевсог и Казанског сабора. 

              Смештај у хотел, вечера, ноћење. 

12. дан: ПЕТРОГРАД ( 24 мај 2018 ) 

               Доручак. Одлазак у Пушкино (Царско село) и обилазак дворца царице Катарине I. 

               Повратак у Петроград. Обилазак Смоленског гробља и капеле Преподобне  

               Ксеније Петроградске и манастира Светог Јована Рилског (мошти Светог Јована  

               Кронштатског). Повратак у хотел, вечера, ноћење. 

13. дан: ПЕТРОГРАД ( 25 мај 2018 ) 

               Доручак. Обилазак Лавре Светог Александра Невског. Одлазак у Петерхоф  

               (један од двораца Петра Великог) и обилазак парка са дворцима, водоскоцима,  

               фонтанама... Повратак у Петроград и обилазак Петропавловске тврђаве. 

                Повратак у хотел,  вечера, ноћење. 

14. дан: ПЕТРОГРАД – КАНАДА ( 26 мај 2018 ) 

              Доручак. Полазак на аеродром. Полетање авиона. Долазак у Ванкувер 26 маја 2018  

               у вечерњим сатима 

 

 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА: превоз туристичким аутобусом (аудио и видео опрема) у Русији, 

смештај у хотелима: хотел Best Western Vega или сличан са 4* у Москви (доручак/вечера–шведски 

сто), хотел Vladimir или сличан са 3* у Владимиру (доручак –шведски сто/вечера-класично 

услуживање, смештајни комплекс Divjejevska sloboda са 3* у Дивјејеву (доручак–шведски 

сто/вечера-класично сервирање, хотел Oktjabrskaja sa 4* или сличан у Петрограду (доручак/вечера–

шведски сто), ручак у Сергијевом Посаду, улазница за воз Москва – Петроград, улазнице за: 

Кремљ, Оружану палату, Новодевички манастир, Храм Василија Блаженог, Сергијев Посад, 

Пушкиново, Исаакијевску цркву, Петерхоф, Петропавловску тврђаву,  водича у Русији, пратиоца из 

агенције и трошкове организације путовања.  

Доплата за једнокреветну собу износи САD $ 685.00  

Аранжман прављен на бази 44 путника. 

 

У случају промена цена на тржишту, Агенција Metro Travel (2011) Ltd. и партнерске 

Агенције  задржавају право да промене цену за одговарајући износ. 
 

 ЦЕНА АРАНЖМАНА: CAD $ 4250.00 (по особи)  

 Трошкови засновани на двокреветној соби. 

 



 

 

 У цену аранжмана не улази: 

 Ручак на путовању 

 VISA fee:  CAD $ 380.00-за путнике који пузују са канадским пасошем, јер се 

у том случају мора вадити виза за улазак у Русију. Путници коју путују са 

пасошима Реп. Србије и Босне и Херцеговине не морају вадити улазне визе 

у Русију, самим тим не морају сносити трошкове око вађења визе. 

 Плус обавезно здравствено осигурање, цена је  заснована на старости путника 


