Moskva til St. Petersburg
-med buss, båt og tog!
Moskva i Russland er Europas mest trendy hovedstad og et spennende reisemål. Områdene rundt
Kreml og den Røde plass er, og har alltid vært, strålende vakre og storslagne.
Den Røde plass ble egentlig bygget som en markedsplass og alle Russlands hovedveier førte inn hit.
Her ligger noen av byens fremste landemerker; Kreml, den storslagne St. Basilikatedralen med sine
fargerike løkformede kupler, Lenins mausoleum og det historiske museum. Moskvas 1,5 kilometer
lange gågate Arbat med sine fargerike, lave hus, fortauskafèer, gateartister og selgere er vel verd
et besøk.
St. Petersburg, vakkert beliggende ved Nevas bredd, har i over 300 år trollbundet de tilreisende.
Gullalderen var den gang Europas aristokrati reiste til den russiske kunst-og kulturbyen. I dag
møter vi en moderne by som har tatt vare på sine kulturskatter, og selv om øst og vest-Europa
nærmer seg med raske skritt, er Russland fremdeles et annerledes land, svært forskjellig fra vårt
eget.
Tirsdag 30.juli
Østlandet – Stockholm
Tidlig avreise. Turen går gjennom Østfold og inn i Sverige. Det blir benstrekk og lunsjpause (ikke
inkludert) underveis og det er båtavgang fra Stockholm kl. 17.00 til Riga. Aftensbuffet rett etter
ombordstigning i skipets restaurant.
Onsdag 31.juli
Riga
Frokost om bord mens båten seiler inn til denne vakre, gamle vikingbyen. Ankomst kl.11.00 lokal tid,
merk at vi i løpet av natten har stilt klokka en time frem.
På kaia møter vi vår russiske norsktalende reiseleder, som skal være med på hele turen. Det blir en
runde i byen og felles lunsj før vi sjekker inn på hotellet. Etter middag kan vi rusle i gamlebyen og føle
historiens sus i en ellers hektisk hverdag.
Torsdag 01.august
Riga – Pskov – Novgorod
Frokost, utsjekk og avreise. Vi kjører ca. 2,5 timer til den russiske grensen, merk at vi nok en gang
stiller klokka en time frem. Vel inne i Russland er Pskov vårt første mål og her blir det felles lunsj. Nå
er det ca. tre timer igjen til Novgorod. Dette er områdets fremste vikingby, hit kom mange norske
vikinger i sin tid og historiene er mange. Vi spiser felles middag før overnatting.
Fredag 02.august
Novgorod - Moskva
Frokost, utsjekk og avreise mot Moskva, Russlands hovedstad. Vi kjører motorvei nr. 11, gjennom
vekslende landskap, små landsbyer og vi holder oss i utkanten av den store nasjonalparken Valdai.
Lunsj og benstrekk underveis.Tver er en av de større byene vi passerer og vi krysser også Europas
lengste elv Volga flere ganger. På veien hører vi om russisk historie og kommer etter hvert til
hovedstaden med sine 12.millioner innbyggere. Nå pakker vi ut kofferten for tre netter og det blir
felles middag.
Lørdag 03.august
Moskva
I dag blir det en lang og god frokost. Kl. 10.00 gjør vi en bytur med buss og reiseleder vil vise oss byen
som mange har hørt om, men selv ikke har besøkt. Det blir felles lunsj og ettermiddagen har vi til
egen disposisjon.Felles middag.
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Søndag 04.august
Moskva
Nok en lang og god frokost før det er tid for nye opplevelser i hovedstaden. Sammen med reiseleder
benytter og utforsker vi byens undergrunnsbane, som er verdenskjent. Lunsj på egenhånd.
Ettermiddagen til egen disposisjon før felles middag.Vi pakker den store kofferten i kveld, den følger
bussen til St. Petersburg. En liten reisebag passer fint på toget dit.
Mandag 05.august
Moskva – St. Petersburg med tog
Frokost og formiddagen til egen disposisjon, husk å spise lunsj. Til avtalt tid blir det utsjekk og avgang
fra hotellet til jernbanestasjonen med buss. Kl. 13.30 går High–Speed direkte til St. Petersburg med
ankomst kl. 17.25. Her møter vi igjen vår egen buss som kjører til hotellet for middag og overnatting.
Tirsdag 06.august
St. Petersburg
Frokost og nye opplevelser venter. St.Petersburg er en spennende by som er vristet ut av sumplandet
ved Østersjøen. Her skapte Peter den store en by med brede boulevarder, elegante slott og kirker. Vi
nevner Vinterpalasset med Eremitasjen, Peterhof, Isaakatedralen med sin mektige kuppel og Peter
Paul-festningen, som er noe av det vi får med oss på byrunden. Felles lunsj.Det blir tid på egenhånd
til shopping før felles middag.
Onsdag 07.august
St. Petersburg – Helsingfors
Frokost, utsjekk og avreise. Nå blir det gode veier de siste 18-20 milene via Vyborg, en gammel
finsksvensk by med en rik historie. Vi passerer grensen til Finland og skrur klokka en time tilbake.
Underveis spiser vi en lunsjpakke fra hotellet i St. Petersburg.I Helsingfors blir det en liten runde i
byen før vi sjekker inn på Silja Serenade, som har avgang kl. 17:00. Det blir middagsbuffet om bord.
Torsdag 08.august
Stockholm – Norge
Vi spiser frokost mens båten seiler inn den vakre svenske skjærgården. Ankomst kl. 09:30 lokal tid,
merk at vi i løpet av natten har skrudd klokka nok en time tilbake.Vel om bord i bussen går det rake
veien vestover mot Norge. Pause for benstrekk og lunsj (ikke inkludert) underveis. Beregnet ankomst
Osloområdet ca. kl. 20.00.
Pris kr. 18.990,- pr. person, som inkluderer:
*Reise i komfortabel turistbuss
*Reiseleder dag to til og med dag ti
*Båtreise Stockholm-Riga i dobbel innvendig lugar med kveldsbuffet og frokost
*Sju hotellovernattinger i dobbeltrom med frokost og middag
*Fem lunsjer
*Byrundturer med guide ifølge program
*Togtur Moskva – St. Petersburg
* Båtreise Helsingfors – Stockholm i dobbel innvendig lugar med kveldsbuffet og frokost
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1.400,*Enkeltlugar kr. 700,*Utvendig enkellugar kr. 1.800,*Utvendig lugar kr. 1.100,- per lugar
*Visumkostnader
*Avbestillingsforsikring kr. 950,Påmeldingsfrist 30.mai.
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