
Hoki-VB Szentpétervár 

2016. május 6-17. repülővel 
 

 
 

 
 
 

139.000-Ft/fő 2  ágyas  szobában 3*  szállodában  

repülővel 

161.000-Ft/fő 2  ágyas  szobában 4 * szállodában  

repülővel 
 
 

1. Nap – 2016.05.05. Csütörtök 
Indulás Budapest a Liszt Ferenc repülőtérről közvetlen Budapest – Helsinki járattal 

esti órákban 
 

 

2. Nap – 2016.05.06. Péntek 
Érkezés hajnalban Helsinkibe. Autóbuszos transzfer Szentpétervárra. 

Transzferidő : kb. 5-6 óra a határforgalomtól függően. 

Érkezés Szentpétervárra 7 óra körül. 
Szállodában a szobákba becsekkolás 14 órától lehetséges. 

Korai becsekkolás lekérés alapján lehetséges felárért: 

   3* szállodában 2 ágyas szobában: 4.300 Ft/fő; reggeli: 2.400 Ft/fő 

   4* szállodában 2 ágyas szobában: hamarosan várható az információ 

15:00  Fakultatív buszos Szentpétervár városnézés. - kb. 4 órás 
 

 

3. Nap 2016.05.07. Szombat 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 9.30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési lehetőség 

van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 



   11 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

*A transzferekre előre kell jelentkezni, de befizetni a helyszínen kell. 

   12.15. órakor MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA MECCS 

   15.00 h. Fakultatív buszos Szentpétervár városnézés. - kb. 4 órás 
 

 

4. Nap 2016.05.08. Vasárnap 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 9:30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési lehetőség 

van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   11 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

*A transzferekre előre kell jelentkezni, de befizetni a helyszínen kell. 

   12.15. órakor MAGYARORSZÁG – KANADA MECCS 
 

 

5. Nap 2016.05.09. Hétfő 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

   9:00-17:00 – Fakultatív program – Carszkoe szelo, Puskin 

Nagy Katalin palotája, mely a barokk építészet egyik legnagyszerűbb alkotása. A 

palota különlegessége a világhírű borostyánkőterem, a Zöld ebédlő és a Trónterem. 

Kirándulásunkat a palota parkjában folytatjuk, ahol gazdagon díszített lugasok, 

pavilonok és madárházak láthatóak. Ezt követően I Pál cár klasszicista stílusú palotáját 

csodálhatjuk meg Pavlovszkban. 
 
6. Nap 2016.05.10. Kedd 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 18 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési lehetőség 

van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   19 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

   20:15 MAGYARORSZÁG – FRANCIAORSZÁG MECCS 
 

 

7. Nap 2016.05.11. Szerda 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 17:30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési 

lehetőség van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   19 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

   20:15 MAGYARORSZÁG – FINNORSZÁG MECCS 

   fakultatív program - Éjszakai hajókázás a Néván, hídnyitással (kb 1000 rub / 

4 500 Ft/fő – helyszínen fizetendő) 



8. Nap 2016.05.12. Csütörtök 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

   Fakultatív Program – Péterhof – az „Orosz Versailles” 

Hatalmas területű, a Finn öböl partján fekvő, 150 szökőkúttal díszített park és a 

Nagy Palota felejthetetlen élményeket nyújt minden látogatójának. 
 

 

9. Nap 2016.05.13. Péntek 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 13:30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési 

lehetőség van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   15 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

*A transzferekre előre kell jelentkezni, de befizetni a helyszínen kell. 

   16:15 MAGYARORSZÁG – USA MECCS 
 

 

10. Nap 2016.05.14. Szombat 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

   13:30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési 

lehetőség van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   15 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

*A transzferekre előre kell jelentkezni, de befizetni a helyszínen kell 

   16:15 MAGYARORSZÁG – FEHÉROROSZORSZÁG MECCS 
 

 

11. Nap 2016.05.15. Vasárnap 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

   szabadprogram 
 

 

12. Nap 2016.05.16. Hétfő 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

   17:30 órakor transzfer hajóval a Néva folyón. A hajó esetében kikötési 

lehetőség van a szállodáknál, illetve a Stadionnál is. Irányár O-V: 4.000 Ft/fő 

   19 órakor transzfer felárért a Jubulejnij Stadionhoz autóbusszal 400 Ft/fő O-V. 

A busznak nem mindig van lehetősége közvetlenül a stadionnál parkolnia. 

*A transzferekre előre kell jelentkezni, de befizetni a helyszínen kell. 

   20:15 MAGYARORSZÁG – NÉMETORSZÁG MECCS 
 

 

13.Nap 2016.05.17. Kedd – haza út 

   7-10 óráig reggeli a szállodában 

 11:00 autóbuszos transzfer Helsinkibe. Transzferidő: kb. 5-6 óra a 

határforgalomtól függően. Érkezés Helsinkibe kb 18:00 

 Indulás Helsinki repülőteréről közvetlen járattal Budapest Liszt Ferenc 

repülőtérre 



   érkezés Budapestre 
 
 

 

Az ár tartalmazza: 

   Repülőjegy Budapest-Helsinki-Budapest 

   Reptéri transzfer Helsinki-Szentpétervár-Helsinki 

   szállás 11 éjszaka reggelivel 3*(belváros közeli) vagy 4*(belvárosi) szállodában 

2 ágyas szobában 

   magyar nyelvű csoportkísérő az út egész ideje alatt 

Az ár nem tartalmazza: 

   reptéri illeték 27.990 Ft/fő (kötelezően fizetendő) 

   orosz vízum 19.000 Ft/fő (kötelezően fizetendő) 

*vízumhoz szükséges: kézzel kitöltött víumkérőlap, 1db fénykép, az útlevélnek a 

vízum tervezett lejárati dátumától számítva legalább 6  hónapig érvényesnek kell 

lennie. A vízum beragasztásához 2 egymással szembeni üres oldalnak kell lennie. 

   érvényes BBP biztosítás az út egész idejére (ajánlott QBE vagy EUB) 

   2016.05.06 korai becsekkolás lekérésre 

   transzfer a meccsekre (busz vagy hajó) 
 
 

 

Meccs jegy foglalás:  http://www.parter.ru  jegyirodát alánjuk. 
 

 

Jegyárak itt:  http://www.jegkorongblog.hu/2015/09/25/a-legolcsobb-vb-jegy-8-a- 

berlet-55-ezer-forintba-kerul/#post-138556 ) 
 

 

Fakultatív programok (magyar nyelvű idegenvezetővel): 

-   2016.05.07. buszos-gyalogos városnézés, Izsák Székesegyház, Péter-Pál erőd 

2 900 Ft/fő 

-   2016.05.09. kirándulás Carszkoe szeloba ( Puskin), Pavlovszk 18.000 Ft/fő 

- 2016.05.11. Éjszakai hajókázás a Néván, hídnyitással (kb 1000 rub / 4 500 

ft/fő – helyszínen fizetendő) 
-   2016.05.12. kirándulás Péterhofba 16.500 Ft/fő 

 

 

* A fakultatív programokra érdemes előre jelentkezni, mivel a férőhelyek korlátozottak, 

létszámbővítésre nem mindig van lehetőség 
 

Minden további információ és foglalás: 

ABC Travel Utazási Iroda 

8000 Székesfehérvár, Várkörút 7. 

Tel.: +36-22/333-641 Fax: +36-22/507-825 

Mobil: +36-70/334-0855 

Email:  abctravel@abctravel.hu 

www.abctravel.hu 
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