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ST.PETERSBURG
Avreise 10.september - 8 dager kr. 12 990,-

St.Petersburg
Tsar Peter den store drømte om en
moderne kulturby ved munningen
til Neva. Mot alle odds reiste byen
seg i et håpløst sumpområde, og
det tok ikke lang tid før byen ble
”Russlands vindu mot vest”.
Når Katarina den Store regjerte
landet noen år senere, ble byen utsmykket med kunst fra hele
verden, og i dag kan vi glede oss
over at St. Petersburg er en av
verdens vakreste byer. Byen er et
regulært skattekammer og et
fantastisk reisemål. Her finner vi
Eremitasjen med Vinterpalasset,
som er en av verdens rikeste
museer. Rembrandt, Rafael og Da
Vinci er bare noen av kunstnerne
vi kan se her. Innenfor bykjernen
finner vi over 500 palasser, PeterPaul-katedralen der tsarene ligger
begravet og Isaak-katedralen med
sin gullkuppel. Selv byens Metro
er en opplevelse med sin
utsmykking, og Russlands mest
berømte gate, Nevskij Prospekt,
kan anbefales til den mest kresne.
Byen har fostret store kunstnere,
og her komponerte Tsjajkovskij og
Stravinskij sine mesterverk.
Dostojevskij skrev sine
dyptpløyende romaner, og Lenin
laget historie. St. Petersburg er et
fantastisk reisemål – bli med!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Stockholm
Vi laster opp og kjører via Arvika, Karlstad og Örebro på vår
vei til Stockholm. Vi skal med Silja Line til Helsingfors. Det
blir flere pauser på veien, og vi sjekker inn i god tid før avgang
kl. 17.00. Om bord venter en deilig buﬀé.
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Dag 2: Helsingfors - St.Petersburg

Tallinn:
Estland sin flotte hovedstad
Tallinn er en av de best
bevarte og mest imponerende
middelalderbyer i Europa.
Gamlebyen er ikke større enn
at den lett kan oppleves til fots
der den ligger omringet av
bymuren med alle tårnene.
Her finner vi flotte restauranter
og morsomme butikker som
selger alt fra gammelt
håndverk til moderne kunst.
Vil du spise ekte
middelaldermat og leske
strupen med honningøl, alt
laget etter gamle oppskrifter,
er Tallinn byen for deg. Eller
du kan kose deg på en
italiensk restaurant av
internasjonal klasse etter å ha
gått på oppdagelsesferd i
byen og hørt historier om
tider da tidligere stormakter
som Danmark, Tyskland,
Sverige, Russland og Sovjet unionen okkuperte landet.
Uansett hva du bruker tiden til
i Tallinn, kan du nyte livet i
brosteinsbelagte smug der
middelalderstemningen
dominerer.

Etter en herlig sjøfrokost ankommer vi Helsingfors kl. 09.55
(finsk tid). Vi setter straks kursen mot den russiske grensen.
Grensepasseringen kan ta noe tid, men er i seg selv en
opplevelse. På ettermiddagen ankommer vi til flotte Hotel
Moskva i St. Petersburg hvor vi sjekker inn for 4 netter.
Dagen har gått veldig fort, da det er hele 2 timers tidsforskjell
mellom Norge og St. Petersburg i Russland.

Dag 3: St.Petersburg
Etter frokost skal vi oppleve denne fantastiske byen sammen
med vår reiseleder. Mye av rundturen foregår med buss, og vi
får se byens største severdigheter. Vi avslutter før lunsj med et
besøk på Piskarevskoje, en minnegravlund fra den 900-dager
lange beleiringen av byen under siste verdenskrig. Vi
returnerer til hotellet vårt der de som ønsker det kan spise
lunsj. Gode og mette etter lunsjen tar vi igjen bussen
ned til sentrum og parkerer ved Vinterpalasset. Her blir det
felles omvisning i det som er et av verdens mest besøkte
museer. Det blir også anledning til å besøke Admiralitetet,
Isak-Katedralen eller spasere på Nevskij-Prospekt, en av
verdens mest kjente avenyer. Her finner man store
varemagasiner, små butikker og utallige kirker der den ene er
vakrere enn den andre. Vi kan også studere den tidligere
adelens residenser og få med oss minnesmerker, broer og
statuer når vi vandrer i de samme gatene som Dostojevskis
helt, Roskolnikoﬀ, fra ”Forbrytelse og straﬀ ”.
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Novgorod ( utflukt )
Novgorod er den samme
handelsbyen Snorre kalte
Holmgard, og byen spilte en
viktig rolle for Norge i vikingtiden. Det var fra Holmgard at
Olav i år 1030 reiste ut for å
gjenerobre Norge og styrke
kristendommen i landet vårt.
Olav sin veg førte som vi vet til
Stiklestad der han falt 29. juli.
Vi besøker byens Kreml, og vi
får se 1000-års klokken fra
1862. Bronseklokken er preget
med motiver fra russisk historie
og er et imponerende verk
med sin 15 meters høyde og
65 tonn. Russlands eldste
steinkirke, Sofia- katedralen,
må også oppleves. Her ser vi
de opprinnelige karakter trekkene av russisk kirke arkitektur, med strenge
steinmurer og løk-kupler. Den
sentrale kuppelen er som en
vikinghjelm.

Dag 4 og 5: St.Petersburg med utflukter
Disse to dagene kan man velge å nyte her i St.Petersburg eller
bli med oss på noen uforglemmelig utflukter til Novgorod og
Peterhof. Eller hva med en båttur i flombelysning på elven
Neva. Vi topper kveldsturen med musikk, dans og ekte russisk
folklore

Peterhof ( Utflukt )

Dag 6: St.Petersburg - Tallinn

Peterhof eller Petrodvorets,
som stedet heter på russisk, er
et av tsarenes fantastiske
landsteder. Landstedet er også
kjent som ”Det russiske Versailles”. Her får vi oppleve et
fantastisk slott med et unikt
og praktfullt parkanlegg der
vakre statuer og fontener
kommer til sin rett.

En tidlig avreise fører oss til Estland og hovedstaden Tallinn.
Grensepasseringen skjer ved Narva, og vi ankommer Tallinn
på ettermiddagen. Vi sjekker inn på Sokos Hotel Viru som
ligger i sentrum, før vi tar en liten sightseeing med buss. For
de som ønsker det, tar vi også en liten byvandring i gamlebyen
som ligger rett over gaten fra hotellet vårt. Om kvelden
spiser vi et skikkelig middelalder måltid på restauranten
Peppersack som ligger i gamlebyen.
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Dag 7: Tallinn

Reisefakta:

Dagen er til egen disposisjon. I Tallinn vrimler det av
muligheter til å handle på markeder eller i varehus. Vi samles i
bussen om ettermiddagen og kjører sammen til kaia for
innsjekking på båten som har avgang klokken 18.00. Om bord
spiser vi en bedre middag før vi nyter en god natt søvn på vår
vei til Stockholm.

• Bussreise
• Ferge med Silja Line/Tallink i 2-

sengs innvendig lugar
Stockholm - Helsingfors og
Tallinn - Stockholm
• 4 hotellovernattinger i

dobbeltrom på Hotel Moskva i
St.Petersburg
• 1 natt i dobbeltrom på Sokos

Hotel Viru i Tallinn
• Entre til Eremitasjen/

Vinterpalasset
• 7 frokost
• 7 middag
• Visum til Russland
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 2790,Utflukter:
Novgorod kr 500,Peterhof kr. 400,Båttur på Neva med folklore
kr. 500,-

Dag 8: Stockholm - Østlandet
Vi anbefaler alle å få med seg den flotte innseilingen til
Stockholm. Når båten har lagt til kl. 10.00, setter vi kursen
hjemover mot Norge så snart alle er på plass i bussen. Vi er
alle trygt hjemme i løpet av kvelden.

