Turpris fra kr. 7 790,- per person
Grunnprisen inkluderer:
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Moderne turbuss med sjåfør i 7 dager

St. Petersburg

Norsk reiseleder

7 DAGER

Skandinavisktalende guide i St. Petersburg
Alle båtreiser t/r i 2-sengs lugar med frokost og “Silja Buffé” ombord.
4 netter på hotell med frokost
2 lunsjer + 1 lunsjpakke under oppholdet
4 middager
Byguiding med besøk på russisk ortodoks gudstjeneste
guiding og entré i St. Isacs-katedralen
guiding og entré i Eremitasjen og Vinterpalasset
Piskarevskoje Minnelund med park og pavilionger
guiding og entre i Peterhof sommerresidens med nedre park og Katarina-fløyen
Båttur på elva
Folkloreforestilling
Visumregistrering på hotellet i St. Petersburg

Tillegg:
Singelrom/Singellugar kr. 1100,Visumavgift kr. 300,Forbehold:
Det kan bli forandringer i St. Petersburg
når det gjelder dag og tidspunkt.
Valuta- og prisendring.

AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE
Fredshuset på Tjenna, Kranveien 4b
Postboks 19, 4951 Risør
Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
Vakttelefon 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

Aktive Fredsreiser er et reiseselskap som skal bidra til fredsskapende
prosesser gjennom kulturforståelse og respekt for menneskeheten.

VINTERPALASSET

ST. ISACS-KATEDRALEN

FOLKLOREAFTEN

DAG 1 OSLO – STOCKHOLM
Avreise fra Oslo Bussterminal Galleriet kl. 07.00. Herfra går turen videre over Ørje og
inn i Sverige. Den frivillige lunsjen har vi lagt til Scandic Hotell i Karlstad. Vi kjører
videre mot Stockholm hvor vi tar Silja Lines luksusferge til Finlands hovedstad
Helsingfors. Det er avgang kl. 17.00, og ombord er det innkvartering i innvendig
2-sengs lugar på promenadeklasse. Mens skipet glir ut gjennom Stockholms vakre
skjærgård, samles vi til “Silja Buffé” i restauranten. Øl og vin er inkludert i måltidet.
DAG 2 HELSINGFORS – ST. PETERSBURG
Vi nyter en god frokost ombord og ankommer Helsingfors kl. 09.30. Nå tar vi plass i vår
komfortable turbuss, og starter en spennende etappe mot Russland og St. Petersburg.
Vi kjører forbi Kotka og kommer til grensen ved Vaalimaa. Før grensepassering
stopper vi ved Eurostrada på finsk side. Her anbefaler vi å kjøpe med vann til bruk i
Russland. Vi veksler også penger til rubler. Etter grensepassering stopper vi for en
frivillig lunsj, før vi kjører forbi den gamle byen Vyborg på veien østover. Vi beregner
ankomst St. Petersburg tidlig kveld, og blir innlosjert på Hotell Deson Ladoga.
Felles middag i hotellets restaurant senere på kvelden.
DAG 3 - 5 ST. PETERSBURG
Bufféfrokost på hotellet. Under oppholdet i St. Petersburg skal vi blant annnet besøke
Seiersplassen i byens sydlige del og Den Forsenkede Paviljongen, hvor det er 10
minutters filmfremvisning. Vi skal besøke et av de mange muséene som omhandler
blokaden av St. Petersburg (900 dager) og Piskarevskoje Minnelund hvor byen
begravde 490 000 mennesker i massegraver i løpet av den tiden blokaden varte.
Vi besøker også en av St. Petersburgs ballett- og operaoppsetninger (vi kommer
tilbake til hvilken forestilling som er aktuell når det nærmer seg avreise).
Det blir flere interessante og spennende byturer ledet av vår lokalkjente, norsktalende
guide. Vi blir tatt med på en russisk-ortodoks gudstjeneste, en meget spesiell opplevelse, og vi besøker selvfølgelig St. Isacs-katedralen.

Dere har helpensjon under oppholdet i St. Petersburg, og vi vil derfor stifte bekjentskap med flere av byens gode restauranter. Selvsagt står Eremitasjemuseet på programmet. Her finner vi det berømte Vinterpalasset med alle sine utrolige rikdommer
i form av kunstverk, gobelenger, statuer, møbler i forskjellige edeltre og gull; for ikke
å snakke om overdådige silkeveverier og franskvevde tapeter. Mange verdenskjente
kunstnere er også representert med sine kunstverk. Vi kan nevne blant andre
Michelangelo, Rembrandt, Cezanne, Renoir, Van Gogh og Picasso.
En av dagene drar vi på oppdagelsesferd til Peterhof sommerresidens. Det er også
mulighet for å besøke utsalget til Lomonosov porselensfabrikk. Om kveldene er det
felles middag på hotellet eller i en av byens restauranter. Det blir også arrangert en
båttur på elva. En av kveldene i St. Petersburg blir vi med på en fantastisk folkloreaften
hvor sangere og musikere riktig får utfolde seg og formidle den russiske kulturen
gjennom kraftfull og spenstig sang og musikk.
DAG 6 ST. PETERSBURG – HELSINGFORS
Tidlig avgang fra hotellet. Vi får frokostpakker med oss i bussen når vi setter kursen
mot Helsingfors. Vi gjør de nødvendige stopp underveis, og beregner å være i Helsingfors i god til før fergeavgang kl. 17.00. Vi reiser også nå med Silja Line. Innkvartering i
innvendig 2-sengs lugar på promenadeklasse. “Silja Buffé”.
DAG 7 STOCKHOLM – OSLO
Det er frokost ombord før vi ankommer Stockholm kl. 09.30. Nå settes kursen mot
Norge igjen, og vi beregner ankomst Oslo Bussterminal Galleriet ca. kl. 18.30.

