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یک وعده نهار و یک روز گشت کامل شهری سنت پیترزبورگ
بازدید از یادواره جنگ جهانی دوم و تندیس های مربوط به سربازان و خانواده های آنها و میدان پیروزی
میدان نیکالی اول و بازدید از نمای بیرونی کلیسای اسحاق – تندیس نیکالی اول – خیابان نفسکی – کانال گریبایدف –
بازدید از فضای داخلی کلیسای جامع کازان – ساختمان چرخ خیاطی سینگر -خانه کتاب  -کانال فانتانکا و پل چهار اسب
( آنیچکوف ) – میدان قیام – نمای بیرونی راه آهن اصلی شهر سنت پیترزبورگ ( که مظفرالدین شاه اولین بار از این
طریق به روسیه سفر کرد) – اولین بندرگاه شهر سنت پیترزبورگ نمای بیرونی ساختمان گمرک و بورس روسیه -
نمای بیرونی طرح کشتی پترکبیر ( اهدایی دولت هلند به روسیه در سیصدمین سالگرد تاسیس شهر سنت پیترزبورگ
 فانوس های دریایی ( استریلکا ) – ساحل رودخانه نوا بزرگ و پل کاخ عبور از معروف ترین پل سنت پیترزبوگ (پل کاخ )  -بازدید از نمای بیرونی قلعه پتروپاول – میدان اصلی شهر (میدان کاخ ) – ستون الکساندر اول  -تندیس
پترکبیر

یک وعده نهار و دو روز گشت کامل شهری مسکو
بازدید ازفضای داخلی کلیسای جامع مسیح منجی ( مرتفع ترین کلیسای ارتدکس جهان ) – بازدید از خیابان آربات
قدیم ،اولین خیابان قدیمی سنگ فرش مسکو – مجسمه پوشکین شاعر نامدار روسیه وهمسرش ناتالیا – نمای بیرونی
خانه پدری پوشکین مجسمه بوالت نویسنده معروف روسیه – ساختمان وزارت امور خارجه ( یکی از معروف ترین
ساختمان های هفت خواهران ) – بازدید از چند ایستگاه تاریخی و معروف مترو مسکو و دو ایستگاه کیفسکایا و پلوشاد
ریوولوتسی که ثبت جهانی شده است  .تپه گنجشک ها ( وارادیف ) و بام مسکو – نمای بیرونی دانشگاه دولتی مسکو و
استادیوم لوژینیکی که بازیهای افتتاحیه و اختتامیه جام جهانی  2018در آن انجام شده است – میدان سرخ ( یکی از
بزرگترین میادین بزرگ دنیا ) – خیابان نیکولسکایا – کلیسای کازان مسکو – دروازه مقدس – محل اجرای احکام حکومتی
در میدان سرخ  -نمای بیرونی مقبره لنین و کلیسا واسیلی مقدس نماد کشور روسیه ( کلیسای سنت باسیل ) – مرکز
خرید بزرگ گوم – ساختمان دوما – نقطه صفر مسکو – نمای بیرونی ساختمان بالشوی تئاتر و تندیس مارکس – باغ
الکساندر و ستون یادبود خاندان رومانوف ها و مراسم تعویض سرباز و بازدید از آتش جاودان و یادبود جبهه های
درگیر در جنگ جهانی دوم – مرکز خرید مگا مال

