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Beste leden van Pedozi,
Hierbij hebben wij het reisvoorstel voor de 4-daagse stedentrip naar St. Petersburg met verlenging
Moskou uitgewerkt.
Als er vragen zijn dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Joyce te Pas en Mariëlle van Hal
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SINT PETERSBURG

Sint Petersburg, dat voor 1991 nog Leningrad heette, is ongetwijfeld de meest Europese stad van
Rusland. Meer dan 300 jaar geleden stichtte Tsaar Peter de Grote deze prachtige stad. De stad is
inmiddels uitgegroeid tot een van de meest culturele steden van de wereld en is een waar
openluchtmuseum! Gebouwd op 42 eilanden is Sint Petersburg het Venetië van het noorden en lijkt het
verdacht veel op Amsterdam, waar de Tsaar inspiratie opdeed voor zijn stad.
Het beroemdste en grootste museum van Rusland is de Hermitage, dat uit vijf gebouwen bestaat,
waaronder het Winterpaleis. Het museum bevat werken van o.a. Picasso en Rembrandt. Niet ver van de
Hermitage ligt het Mikhailovsky-paleis waarin het Russisch Museum is gehuisvest. In het hart van de stad
staat de Sint Isaackathedraal, ’s lands mooiste kathedraal. Het meest bekende theater is het Mariinsky.
Naast de vele statige gebouwen en musea heeft Sint Peterburg een lange theatertraditie. Voor de
Russische adel was het destijds mode om een eigen theater-aan-huis te bezitten. Sommige hiervan zijn
nog steeds in gebruik, zoals het Hermitagetheater en het Yusupovpaleis.
Tegenwoordig is Sint Petersburg ook zeker een trendy en moderne stad vol jonge en hippe mensen!
Dwars door de stad loopt de meest beroemde straat van Rusland, de vier kilometer lange Nevski
Prospekt: een belangrijke verkeersader en winkelstraat waaraan vele bezienswaardige gebouwen in
Jugendstil, Barok en Neoclassistische stijl liggen.

Sint Petersburg is een fantastische stad met vele en vooral onbekende mogelijkheden!
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MOSKOU

Moskou is een van de grootste steden ter wereld en zeker de grootste in Europa. Moskou is interessant,
jong en druk en heeft veel om te laten zien. Er zijn een paar schattingen over het inwoneraantal van
Moskou, die schattingen variëren van 12 miljoen tot ongeveer 18 miljoen.
Het wereldberoemde Rode Plein trekt jaarlijks miljoenen toeristen die op zoek zijn naar de toverachtig
mooie gebouwen van deze Russische stad. Ook is dit plein beroemd om zijn historische gebeurtenissen
die in dit machtscentrum van Rusland hebben plaats gevonden. Aan de westzijde van dit plein vind je
het Kremlin, in het noorden het Nationaal Historisch museum, in het zuiden de Pokrovkathedraal en in het
oosten de Moeder Gods van Kazan Kathedraal.
De naam ‘Kremlin’ betekent eigenlijk ‘versterkte stadskern’. Dit is dan ook het kloppend hart en tevens
historisch centrum van de stad. Hier is de zetel van de Russische Federatie te vinden. Ook is er een
theater, museum, congresgebouw, verschillende kathedralen en Tsarenkanonen. Het geheel wordt in
het zuiden omringd door de rivier de Moskva.

Ieders blik op het Rode Plein zal al snel getrokken worden naar de Sint-Basiliuskathedraal. De bijzondere
vormgeving en gebruik van kleuren maakt van deze basiliek een blikvanger op één van ‘s werelds
beroemde pleinen. In opdracht van Ivan de Verschrikkelijke is deze kathedraal gebouwd tussen 1555 en
1560. De architect die dit imposante bouwwerk op zijn naam heeft staan is Postnik Jakolev. Ook de
binnenkant is tot in de kleinste details prachtig afgewerkt.
Het meest belangrijke theater van Moskou is het Bolsjojtheater. Hier worden voornamelijk ballet en opera
voorstellingen gegeven. Op het dak staat de prachtige quadriga (vierspan uit de antieke paardensport)
welke door Peter Clodt von Jürgensburg werd ontworpen. Zowel het theater als de quadriga staan
afgebeeld op het 100 roebel bankbiljet van Rusland. De metrostations in Moskou mogen tot de mooiste
ter wereld worden gerekend en doen qua inrichting niet onder voor menig stadspaleis. De stations
werden gebouwd in de jaren-30 en jaren-40 en zijn ingericht vol pracht en praal met glimmende
marmeren vloeren, gedetailleerde mozaïeken, zuilengalerijen en kroonluchters.
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HOTEL
Hotel Dostoevsky ****

Hotel Dostoevsky ligt centraal in het historische centrum. Het gebouw dateert uit 1783 en biedt een
prachtig uitzicht op de Vladimirsky-kathedraal. Het metrostation is om de hoek en de winkelstraat Nevsky
Prospekt ligt op 5 minuten loopafstand. Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant en een pub,
sauna en fitnessruimte.

Dostoevsky
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Hotel Maxima Panorama *** in Moskou

Hotel Maxima Panorama ligt in de zakenwijk van Moskou. Het metrostation Avtozavodskaya ligt in de
buurt. Het hotel beschikt over een bar en restaurant.

Maxima Panorama
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DAGPROGRAMMA

Dag 1 - donderdag 11.04.2019
16:25u Aankomst op Pulkovo Airport en transfer naar het hotel Dostoevsky.
Pulkovo Airport ligt ten noordoosten van Sint Petersburg. De transfertijd naar het centrum van de stad
bedraagt ongeveer 45 minuten tot 1,5 uur, afhankelijk van de verkeersdrukte.
Bij aankomst in het hotel volgt de check-in en paspoortregistratie en een welkomstdrankje. Diner is
vanavond op eigen gelegenheid.

Optioneel: avondexcursie Folklore show

Dag 2 - vrijdag 12.04.2019
09:00 – 14:00 Na het ontbijt neemt een Nederlands sprekende gids ons mee op een uitgebreide
ontdekkingstour door St. Petersburg, een boeiende stad met 5,5 miljoen inwoners. Tijdens deze tour
maken we kennis met de hoogtepunten van het (compacte) stadscentrum met de vele grachten en
bruggen. We bezoeken o.a. de Petrus- en Paulusvesting, de Izaäk-kathedraal en de Bloedkerk.
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14:00 - 15:00u – Lunch in restaurant Stroganoff Steak House.
Hier wordt een 3-gangendiner, inclusief water, thee of koffie geserveerd.
De rest van de dag kunt u vrij besteden.

Optioneel: aanvullend middagprogramma Yusupov Palace.

Dag 3 - zaterdag 13.04.2019
09:00u Na het ontbijt worden we met de bus naar de Hermitage gebracht.
10:30 - 13:00u Tijdens een rondleiding van ca. 2,5 uur laten onze Nederlands sprekende gidsen ons een
(klein) deel van de ontelbare kunst- en cultuurschatten van dit wereldberoemde museum zien.
De collectie van de Hermitage bestaat onder andere uit werken van; Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Rembrandt, van Gogh en Monet en is een walhalla voor kunstliefhebbers!
Na de rondleiding kunnen liefhebbers de Hermitage nog verder op eigen gelegenheid verkennen.

Lunch op eigen gelegenheid; de rest van de middag heeft u de tijd om zelf de stad te verkennen.
Optioneel: diner in restaurant “Idiot” en concert klassieke muziek “Russian Seasons”
Als de weersomstandigheden het toelaten is optioneel een boot- of fietstocht mogelijk.
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Dag 4 - zondag 14.04.2019
09:00u Na het ontbijt checken we uit bij het hotel en vertrekken we naar Pushkin.
10:00 – 12:00u Bezoek aan het Zomerpaleis & park van Catharina de Grote, rondleiding door Nederlands
sprekende gids.

12:30 – 14:00u Lunch in een van de bekendste, traditionele Russische restaurants, Podvorye
Inclusief ongelimiteerd wodka en wijn.

14:00 - 15:00u Vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam en aansluitend de
bustransfer naar Doetinchem.

15:00u Vertrek naar het treinstation voor de treinreis naar Moskou. De Sapsan High-Speed Train vertrekt
rond 17:00u. Aankomst circa 20:54u in Moskou en aansluitend bustransfer naar hotel Maxima Panorama.
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Dag 5 - maandag 15.04.2019
09:00 – 13:00u Na het ontbijt neemt een Nederlands sprekende gids ons mee op een ontdekkingstour
door Moskou, met o.a. een bezoek aan het Rode Plein waar de Basiliuskathedraal staat, het Gumwarenhuis, de Christus Verlosser Kathedraal en The Sparrow Hills.
13:00 – 14:30u 3-gangen lunch inclusief koffie/thee of water in traditioneel Restaurant Shinok met Ukraïnse
keuken.

15:00 – 17:00u Bezoek aan het Kremlin Territory.

Dag 6 - dinsdag 16.04.2019
Deze dag is ter vrije besteding. In de loop van de middag is de transfer naar de luchthaven voor de
terugvlucht naar Amsterdam.
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OPTIONELE EXCURSIES

Dag 1 – do 11.04.19 18.00 – 22.00u

Folklore show tickets (incl. transfers)

€ 58,- p.p.

U kunt genieten van een cocktail en een echte floklore show in het oude paleis “Nikolaevsky Palace”.
Drie muziekanten spelen Balalaika en accordeon, traditioneel voor Rusland. Een kozakken ensemble
verzorgt dans en zang. Duur ca. 2uur incl. 30 min. pauze.

Dag 2 – vr 12.04.19

15.30 – 17.00u

Yusupov Palace (incl. transfers)

€ 28,- p.p.

Aan de Moikakade ligt een lang geel gebouw, dat ooit de woonplaats van de rijke en gerespecteerde
familie Yussupov is geweest en dat getuige was van een van de meest dramatische scènes in de
Russische geschiedenis - de moord op Grigori Raspoetin. De prachtige kamers zijn ontworpen in
verschillende stijlen, elk detail is een echt meesterwerk.

Dag 3 – za 13.04.19

16.30 – 18.30u

Diner in restaurant “Idiot” (incl. transfers)

€ 65,- p.p.

Lokaal restaurant met huislijke sfeer, gelegen in het historische gedeelte van Sint-Petersburg tussen St.
Isaac plein en Yusupov paleis.
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Dag 3 – za 13.04.19

19.00 – 20.30u

Concert klassieke muziek “Russian Seasons”

€ 60,- p.p.

“Russian Seasons" is een naam van gemeenschappelijke concerten van Russische klassieke muziek
uitgevoerd door een strijkorkest en gedirigeerd door beroemde maestro Maestro A. Y. Kantorova in de
Polovtsev Mansion (House of architects). Inclusief welkomstcocktail en een korte rondleiding.
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WAT IS INBEGREPEN EN WAT IS NIET INBEGREPEN?

INBEGREPEN IN DE PRIJS
•

Busvervoer Doetinchem – Schiphol en Schiphol – Doetinchem

•

Retourvlucht met KLM (inclusief handbagage en vliegticketverzekering)

•

Busvervoer in St. Petersburg

•

3 overnachtingen in Hotel Dostoevsky o.b.v. 2-persoonskamers
(toeslag 1-persoonskamer € 25,00 p.p.p.n.)

•

Ontbijt in Hotel Dostoevsky

•

Excursieprogramma zoals omschreven, begeleid door 2 Nederlands sprekende gidsen

•

Entreegelden Bloedkerk, Petrus- en Paulusvesting, Izaäk Kathedraal, Hermitage, Catherina Paleis
& Park. Inclusief “oortjes”.

•

Reisbegeleiding van Joyce en Mariëlle van The Travel Club

•

1 lunch in Stroganoff restaurant

•

1 lunch in Russian Podvorye Restaurant (Pushkin)

•

Uitgebreide reisbescheiden en programmaboekje per deelnemer

NIET INBEGREPEN
•

Ruimbagage, naar keuze tegen betaling bij te reserveren

•

Niet genoemde maaltijden en drankjes

•

Persoonlijke uitgaven

•

Optionele excursies. Hiervoor kunt u zich bij aanmelding opgeven.

•

Visum: hiervoor dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minimaal 6 maanden na
verblijf in Rusland geldig is. Aanvraag wordt door The Travelclub verzorgd. Prijsindicatie
€ 100 - € 115 p.p.

•

Reis- en annuleringsverzekering; verplicht. Indien gewenst kan The Travelclub dit voor u verzorgen.
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INBEGREPEN IN DE PRIJS VOOR MOSKOU
•

Bovenstaande voor de reis naar St. Petersburg

•

Economy Class-tickets Sapsan High-Speed Train

•

Busvervoer in Moskou

•

2 overnachtingen in hotel Maxima Panorama o.b.v. 2-persoonskamers

•

Ontbijt in hotel Maxima Panorama

•

Excursieprogramma zoals omschreven, begeleid door 2 Nederlands sprekende gidsen

•

Entreegeld Kremlin Territory

•

Reisbegeleiding van Joyce en Mariëlle van The Travel Club

•

1 lunch in Restaurant Shinok

•

Uitgebreide reisbescheiden en programmaboekje per deelnemer

NIET INBEGREPEN VOOR MOSKOU
•

Zie bovenstaande ‘Niet inbegrepen voor St. Petersburg’
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