RYSSLANDS NÄST STÖRSTA STAD MED ETT
KULTURARV FRÅN DE GAMLA TSARERNAS TID
SANKT PETERSBURG 27/5-2/6 2018

7 dagar
fr 10 250:-

Peterhof Palatset

Vid floden Nevas mynning ligger St
Petersburg. Den före detta ryska huvudstaden är byggd på 42 öar. ”Fönstret mot väster” kallade med all rätt den
ryska tsaren Peter den Store sin stad.
Han gav den namnet Sankt Petersburg
efter aposteln Petrus.
St Petersburg är en ljus och luftig
stad med en mängd gamla kulturbyggnader. De främsta arkitekterna och
byggmästarna hämtades både från det
egna landet och från utlandet. Bara
det bästa var gott nog. De rika byggde
sina palats vid flodstranden och längs
Neva ligger många flotta hus som numera är museum eller officiella byggnader.
Isaak katedralen, Eremitaget med
Vinterpalatset och sina skatter, Sommarpalatset Peterhof och Peter-Paulfästningen gör St Petersburg till ett
fantastiskt resmål.
Dag 1
Örebro - Stockholm - Helsingfors
Vi åker från Örebro kl 12.00 till Stockholm
där vi går ombord. Viking Lines färja avgår kl 16.30 till Helsingfors.
Ombord finns restauranger, caféer, nattklubb, relaxavdelning och mycket goda
möjligheter till shopping. Vi beundrar
Stockholms vackra skärgård och njuter
av en god buffé tillsammans. Tvåbäddshytter är reserverade för oss på såväl
ut- som hemresan, men innan vi går och
lägger oss tar vi säkert en svängom i nattklubben. Ca 20 mil.
Dag 2 Helsingfors - St Petersburg
Efter frukost ombord ankommer vi till Helsingfors kl 10.10. Vi följer Finska Viken
österut och kommer till den ryska gränsen
vid Vaalimaa och är nu inne i Ryssland.
Först passeras Viborg som är en gammal
stad med svensk, finsk och rysk historia.
Vi åker vidare mot Karelska näset och
kommer mot kvällen till St Petersburg.
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Peterhof Palatset

Vi bor fyra nätter på Hotel Moskva. Middag på kvällen. Här väntar nu några riktigt
innehållsrika dagar. Ca 40 mil.
Dag 3 St Petersburg
Stadsrundtur inkl Isaak katedralen
samt besök på Erimitaget med Vinterpalatset
Efter frukost kommer vår lokalguide till
hotellet och tar oss med på en intressant
stadsrundtur i St Petersburg där vi får
veta mer om staden och dess spännande
historia. Vi slås av klasskillnaderna i det
nya Ryssland. Ståtliga palats, gator och
avenyer ger ett pampigt intryck och står i
skarp kontrast till stadens bakgator. Vi ser
den storslagna Isaak katedralen med sin
gyllene kupol som har plats för 14 000
gudstjänstbesökare.
Gemensam lunch och därefter ett guidat besök på Eremitaget med Vinterpalatset som är ett av världens berömda
konstmuséer. Här finner man all tänkbar
rikedom i form av konstverk, gobelänger,
statyer, möbler i olika ädelträ och guld,
sidenvävnader och franskvävda tapeter.
Kända konstnärer som van Gogh, Rembrandt, Renoir, Cézanne, Michelangelo
m.fl finns alla representerade. Här kan
man gå i flera dagar utan att ha sett allt.

Isaak katedralen

Här finns även en skulptur föreställande
Simson som bänder upp Lejonets gap.
Detta symboliserar Rysslands seger över
Sverige i slaget vid Poltava.
Åter på hotellet samlas vi för en gemensam middag och därefter bär det av till en
rysk folkloreafton inkl servering på Nikolaevsky Palatset.
Dag 5 St Petersburg
Utflykt till Peter-Paulfästningen samt
båttur på Neva
Frukost och sedan avfärd med vår lokalguide till Peter-Paulfästningen. Fästningen är stadens äldsta del och en av de
främsta sevärdheterna. Den rymmer såväl den storslagna Peter-Paulkatedralen
som övergivna fängelsehålor och en liten
populär badstrand.
Peter-Paulsfästningen uppfördes 1703
av Peter den store. Det är också det officiella året för grundandet av St Petersburg.
Fästningen byggdes under det Stora
nordiska kriget för att skydda huvudstaden från svenska angrepp. Den förväntade svenska offensiven uteblev förvisso
men utbyggnaden av fästningen fortsatte
till år 1740.

Väl tillbaka på hotellet äter vi en middag.

I katedralen och kapellet ligger sedan Peter den stores tid de flesta tsarerna och
deras familjemedlemmar begravda.

Dag 4 St Petersburg
Utflykt till Peterhof samt folkloreafton
på Nikolaevsky Palatset

På eftermiddagen får vi uppleva St Petersburg i ett annat perspektiv då vi gör
en båttur på Neva.

Efter en god och mättande frukost åker
vi iväg på en guidad utflykt till Peterhof
som även är känt som Sommarpalatset.
Peterhof kallas för Rysslands Versailles
och är känt för alla de vackra fontäner
man finner i parken. Mest känd är Stora
kaskaden som är en magnifik vattentrappa nedanför palatset. Den består av 64
fontäner och 37 förgyllda bronsskulpturer.

Gemensam middag på kvällen.
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Peterhof Palatset

Dag 6 St Petersburg - Helsingfors
Efter frukost är det dags att lämna St Petersburg och vända åter in i Finland. Om
vi har tur med trafiken och allt flyter väl
kan vi åka in till Helsingfors för en rundtur.
Framåt kvällen går vi ombord på färjan
med destination Stockholm. Vi äter middag tillsammans, shoppar och dansar
kanske lite i nattklubben.
Dag 7 Stockholm - Örebro
En god frukost serveras ombord innan
fartyget anlöper Stockholm ca kl 10.00. Vi
fortsätter vår resa mot Örebro som vi når
ett par timmar senare.

Peterhof Palatset

Vårt hotell
St Petersburg
Hotel Moskva ****
Ploshchad’ Aleksandra Nevskogo, 2,
Sankt-Peterburg, Ryssland, 191317
Tel: +7 812 333-24-44
www.hotel-moscow.ru/en/
Antal rum: 825 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger strax intill gatan Nevskij
Prospekt samt 2 minuters promenad från
floden Neva. På hotellet finns hiss, restauranger och bar/lounge.

OBS! Visumkostnad tillkommer. På grund
av visumhantering bör denna resa bokas
senast sju veckor innan avresa.
Läs mer på;
www.st-petersburg.se/visumregler/
Speciellt:
Senast 6 veckor före avresa måste ert
pass, visumansökan med foto och intyg
på reseförsäkring vara oss tillhanda.
Passet måste gälla i 6 månader efter
hemkomst, ha två tomma sidor för stämpling/visering samt vara helt.
En reseförsäkring ingår vanligtvis i en
normal hemförsäkring. Kontakta ert försäkringsbolag och beställ ett underskrivet
intyg på engelska. Passet och viseringen
får ni tillbaka i bussen vid avresa.

Avresedatum:
Resdagar:
Pris per person 		
Frivilliga tillägg:
Tillägg enkelrum/enkelhytt
Utsidestillägg per person
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss
Visumhantering

Isaak katedralen

27/5
7
10 250:-

2 700:110:150:200:1 000:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 4 övernattningar med del i dubbelrum
inkl halvpension (frukost & middag)
• 2 övernattningar med del i dubbelhytt
insides inkl halvpension (frukost & middagsbuffé)
• Stadsrundtur i St Petersburg inkl Isaak
katedralen
• Lunch i St Petersburg
• Guidat besök på Eremitaget (Vinterpalatset)
• Guidat besök på Peterhof (Sommarpalatset)
• Folkloreafton inkl servering på Nikolaevsky Palatset
• Guidat besök på Peter-Paulfästningen
• Båttur på Neva
• Reseledarservice
Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Valuta:
I Finland använder man Euro och i Ryssland använder man Rubel.
Tips:
www.saint-petersburg.com
www.st-petersburg.se/isakskatedralen/
www.st-petersburg.se/vinterpalatset/
www.saint-petersburg.com/peterhof/
www.st-petersburg.se/peter-paulfastningen-och-katedralen/
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar
www.st-petersburg.se/visumregler/
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