
 

 

קזאן, -, מוסקבה52.60-65.60.20לאומי "פסיכיאטריה תלוית תרבות", -כנס דו

 רוסיה

 תוכנית חברתית

 תוכנית ולוח זמנים:

 

 60.12..016 - 1ום י

 מפגש עם מלווה צמוד מחברת דיריגו.   00:00

 המראה מישראל למוסקבה    00:00

 נחיתה    11:10

והאוטובוס ויציאה לסיור  )דובר אנגלית (ך מפגש עם המדרי

ין היתר בשעות (  0פנורמי באתריה הפתוחים של העיר ) 

 נעבור באתרים:

Sparrow Hills, Moscow State University building, trade and walking bridge "Bagration", an ultra-

modern area "Moscow City", the Embassy town, the White House, the State Duma building, 

Poklonnaya Hill, Red Square, the tomb of the Unknown Soldier. A visit to the Christ the Savior 

Cathedral 

 קבלת מפתחות לחדרים וזמן חופשי. העברה למלון

 למוזיאון ההיסטוריה של בית החולים הפסיכיאטרי במוסקבה.טיול 

 

 



 

 

 

 60.12..0.6 - 0יום 

 .ארוחת בוקר במלון

 "סיור במוסקבה "ההיסטוריה של הרפואה במוסקבה

 , מלחמה במגיפה ועוד נושאים מעניינים על הרפואה במוסקבה.בית המרקחת הראשון במוסקבה

 זמן חופשי לארוחת צהריים

, רחובות צרים, מקדשים מפוארים וכנסיות( Zamoskvorechye) במוסקבה הישנה,סיור   15:30-16:30

 יסטוריה של סוחרים ידועים ועוד., הבסיור נעבור בהיסטוריה העשירה של מוסקבה

 פעילות מדעית -10:00

 זמן חופשי לארוחת צהריים

 

 60.12..026 - 3ום י

 ארוחת בוקר במלון. 

 ביקור עבודה במכון סרבסקי  13.00 - 09:00

 זמן פנוי לארוחת צהריים  15.00 - 13.30

 (The streets of the Arbat)  סיור רגלי בארבט 10:00-10:00

 אריסטוקרטית. הה במסע מדהים דרך מוסק -העתיקה  Arbat הליכה דרך

 , בתים רחובות והיסטוריה של מוסקבה.10-מהמאה ה  העתיקים ביותר הרחובות אחד

היכן שהאצולה הרוסית חיה, רופאים, עו"ד ידועים, 

 מורים וסוחרים ידועים.

 ונסיעה לקזאן.העברה לתחנת הרכבת 

 נסיעה ברכבת לקזאן בקרון שינה מפואר.

 

 

 



 

 

 

 

 60.12..016 - 4ום י

 רכזית של קזאן. תחנת הרכבת המלגעה ה  00.00

 ארוחת בוקר במסעדה.  00.80-03.80

פרשת דרכים של "קזאן: סיור ב 10.00 - 03.80

 שעות(:  0,0היסטוריה", סיור בעיר פנורמית )

בין היתר נעבור באתרים: מסע דרך קזאן העתיקה.   

  Tatars’ Old Settlement 

Kaban Lake and Legends, The Liberty Square, Kazan Arena: The giant stadium (45000 seats) 

where the World Universiade Games took place, Palace of Water Sports, Kazan Family Center 

 The Federal University of Kazan,  Kremlevskaya Street 

 Virgin Monastery and the miraculous icon of Our Lady of Kazan 

 Kazan Kremlin: The Spasskaya Tower, The Kul Sharif Mosque, The Pushechny Dvor (the cannon 

yard), and The Suyumbike Tower. 

 

 וקבלת מפתחות לחדרים. העברה למלון 10.00-10.80

 זמן פנוי. 10.80-13.80

 ביקור בבית החולים. 13.80-10.80

 העברה למסעדה  10.80

 ומופע.ארוחת ערב  13.00-00.00

 חזרה למלון. 00.80-01.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 60.12..016 -1ום י

 ארוחת בוקר במלון   00.00

 מדעית בכנס.תוכנית   03:00-10.00

 למקדש כל הדתות,  ומדריך אוטובוסעם טיול   10.00-10.00

“All Religion Temple - The Virgin Monastery of Raifa” 

בסיור נשמע על מוזרויות  דתות בעולם. 13מדובר על קמפלקס ייחודי אדריכלי שנבנה עם אלמנטים של 

 הבניה של המנזר ואורח חייהם של הנזירים. 

 חזרה למלון. זמן חופשי   10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 60.12..3.6 - .ום י

 ארוחת בוקר במלון.  00.00-03.00

 מדעית בכנסתוכנית   03:00-10:00

  (Arbat of Kazan) קזאןבאומן ב רחוב של ההיסטורי במרכז רגלי סיור  10.00

 . הרוסי הבארוק של נדירה אנדרטה - הקדוש ופולוס פיטר סנט של הקתדרלה

 ביקור במוזיאון צ'אק צ'אק, מוזיאון פרטי ייחודי בלב ביישוב, כלי בית עתיקים ועבודת יד.

 למלון וזמן חופשי.חזרה  10.00-10.00

 

 16.260.12. - 2יום 

 ארוחת בוקר במלון.    00:00-00:80

 מצודה של איוון האיום יום שיט ל  18.45 - 08.00

“Citadel of Ivan the Terrible - the island city of Siviyazhsk” 

 ק"מ מהעיר. 80 -לאי שנמצא כשעות וכולל שייט על נהר הוולגה  3 -משך הסיור כ

למרות ההרס  האי שימש את צבא איוון האיום לפני ההתקפה על קזאן.על האי נותרו מבנים יחודיים

 הגדול  ומשמשים כיום כמנזרים.

השייט כשעתיים ולאחר שנגיע לאי נחזה במופע מקומי 

 של רוסים וטטרים אבירים.

  במסבאה.ארוחת צהריים  18:80-10:80

  וזמן חופשי.חזרה למלון  10.00-13.10

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 06.260.12. - 1יום 

 ארוחת בוקר במלון.

 .זאןשדה התעופה הבינלאומי קלהעברה 

 טיסה למוסקבה    11:80

 Pushkin state museum of fine artsבמוזיאון ע"ש פושקין נחיתה ויציאה לסיור    18:10

 המוזיאון הגדול במוסקבה.   

 ארוחת ערב קלה    13:00

 העברה לשדה התעופה    01:00

 לישראל.המראה    01:10

 

 פרטי בתי המלון: 

  Cosmos hotelמלון במוסקבה 

 Hayall hotelמלון בקזאן  

 בברכת כנס פורה ומהנה.

 

http://www.arts-museum.ru/?lang=en
http://www.hotelcosmos.ru/eng/
http://www.booking.com/hotel/ru/hayall-kazan.he.html?aid=329424;label=hayall-kazan-qe98GysiRZ7kSiUHvwQ_8QS7612257198%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342135830%3Akwd-13636317499%3Alp1008006%3Ali%3Adec%3Adm;sid=60dcabfe204ae442078bfcef29fb97cc;dest_id=-2923066;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=2b67a71b20cedc0ad3ee9154b5329eb3111e9fd6X1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

