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Καθεδρικός Ναός Αγίου Ισαάκ 
 

 

Ο πιο διάσημος και πολυτελής ναός της Αγίας Πετρούπολης 
χρειάστηκε 34 χρόνια για να ολοκληρωθεί (1818-1852) και είναι 

ορατός από κάθε σημείο της πόλης. Από την κορυφή του γιγάντιου 
χρυσού τρούλου του απολαμβάνει κανείς μια εντυπωσιακή 

πανοραμική θέα στην πόλη και τον ποταμό Νέβα. Το εσωτερικό του 
αποτελεί αποθέωση της χλιδής με σημείο αναφοράς τους τεράστιους 

κίονες από γρανίτη και τη διακόσμησή του από 400 κιλά φύλλων 
χρυσού και πάνω από 40 διαφορετικούς πολύτιμους λίθους.  

Ύψος κτιρίου: 102 μέτρα 
 

Καθεδρικός Ναός του Καζάν 
 

 

Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Καζάν βρίσκετε 
επί της Λεωφόρου Νιέφσκι Ανεγέρθηκε εις ανάμνησιν 
της νίκης των Ρώσων κατά του Ναπολέοντα το 1812, 

σε σχέδια εμπνευσμένα από τη Βασιλική του Αγ. 
Πέτρου του Βατικανού. Είναι μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, διατηρητέο 
κτήριο. Ταφέντες: Μιχαήλ Κουτούζοφ. Ύψος: 72 m 

 

Ναός του Ρέοντος Αίματος  
 

 

Χτισμένος στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρου Αλέξανδρου Β’, ο 
επιβλητικός αυτός ναός είχε σαν πρότυπο τον ναό του Αγίου Βασιλείου της 
Μόσχας και χρειάστηκε 24 χρόνια για να ολοκληρωθεί (1883-1907). Τους 

εσωτερικούς τοίχους του κοσμούν 7.000 τ.μ. μωσαϊκά και 
τοιχογραφίες. Ονομάσθηκε έτσι γιατί βρίσκεται στο σημείο που 

δολοφονήθηκε ο τσάρος Αλέξανδρος ο Β'.  
Άνοιξε: 1907  
Ύψος: 94 m 

 
Ερμιτάζ 
 

 

Ολόκληρη σχεδόν η ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης 
(πάνω από 3 εκατομμύρια εκθέματα-θησαυροί τέχνης) 

περικλείεται στα μεγαλοπρεπή μπαρόκ Χειμερινά 
Ανάκτορα της Αγίας Πετρούπολης που αποτελούν το 

Κρατικό Ερμιτάζ, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του 
κόσμου.  
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Πέτερχοφ 
 

 

Το θερινό ανάκτορο του Μέγα Πέτρου ή αλλιώς οι 
«ρωσικές Βερσαλλίες» είναι ένα πολυτελές συγκρότημα 

από μεγαλοπρεπή μπαρόκ παλάτια και κομψούς κήπους με 
εντυπωσιακά σιντριβάνια και αγάλματα που αναδεικνύουν 

το μεγαλείο της αλλοτινής αυτοκρατορικής Ρωσίας. 
Μπροστά από το μεγάλο παλάτι δεσπόζει ο Μεγάλος 

Καταρράκτης με 138 πίδακες νερού. Το Πέτερχοφ 
αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού οράματος του Μεγάλου 

Πέτρου. 

 
Φρούριο Πέτρου και Παύλου  
 

 

Το φρούριο αυτό οικοδομήθηκε το 1703 από τον ιδρυτή της 
πόλης Μεγάλο Πέτρο και αποτελούσε την αρχική 

ακρόπολη της Αγίας Πετρούπολης. Το έργο ολοκληρώθηκε 
πλήρως το 1740 υπό την εποπτεία του διάσημου 
αρχιτέκτονα Ντομένικο Τρεζίνι. Μέχρι το 1917 

χρησιμοποιούνταν ως πολιτική φυλακή με διάσημους 
τρόφιμους όπως ο Ντοστογιέφσκι, ο Τρότσκι και ο Γκόρκι. 
Σήμερα αποτελεί μουσειακό συγκρότημα όπου μπορείτε να 

περιηγηθείτε στις επάλξεις του και να θαυμάσετε τον 
Καθεδρικό των Αγίων Πέτρου και Παύλου με το 

μεγαλειώδες μπαρόκ εσωτερικό. Στον ναό βρίσκονται και 
οι τάφοι όλων σχεδόν των μελών της δυναστείας των 

Ρομανόφ 
 

Βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκι 
 

 

Ο πιο διάσημος δρόμος της Ρωσίας είναι μια μεγαλοπρεπής 
και κομψή λεωφόρος με 4.5 χλμ. μήκος που φέρει ακόμα 
την αίγλη της τσαρικής εποχής. Μεγαλοπρεπή μπαρόκ 
κτίρια, μέγαρα ευγενών, ιστορικά café και εστιατόρια, 

μπουτίκ υψηλής ραπτικής και πολυτελή ξενοδοχεία, 
συνθέτουν μια εντυπωσιακή σκηνογραφία. Ένας 

περίπατος εδώ αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. 
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