Förslag till ett EXCURSIONS PROGRAM i St Petersburg 6-10.5 2019
Marja Gustafsson, email carmina.consult@icloud.com
Hotell: Cronwell Inn Stremyannaya stremyannaya.cronwell.com

06/05/2019 Måndag
11.15 Flyg från Stockholm - ankomst till St Petersburg 14.00
14:00 - 19:00 Transport i modern turistbus med luftkonditionering
14:15 - Gruppmöte med guiden på flygplatsen i ankomsthallen
15:30 - 17: 30 Peter och Pauls fästning, utflykt genom Peter och Pauls fästning, utflykt till Peter-Paul-katedralen och Trubetskoy-bastionens fängelse
19:00 - Incheckning på hotellet
21:00 - Middag på en rysk restaurang i staden eller i hotellets restaurang
07/05/2019 Tisdag

08:00 - 09:00 Frukostbuﬀé på hotellet
09:00 - Vår guide möter oss i hotellobbyn på första våningen
09:00 - 12:00 Tid reserverat för ett möte på Sveriges konsulat
12.00-19.00 Guidad tur runt om i stan i modern turistbuss med luftkonditionering
Under turen berättas om St Petersburgs historiska bakgrund och utveckling,
vi ser/ besöker huvudattraktionerna, Nevsky Prospekt som är huvudgatan
och är 4,5 km lång, Palace Square, Bronze Rider, Sfinxen, Spit Vasilyesky Island och mycket mer kommer att visas och berättas om.
13:00 - 14:00 Monument till Leningrads försvarare / utställningen tillägnad
blockaden i Rumyantsev Mansion "Leningrad under det stora patriotiska kriget", enligt dagboken av Tanya Savicheva
15:00 - 16:00 St. Isaac s Katedralmuseet
16:00 - 17:00 St. Isaacs katedral kolonnade
19:00 - Tillbaka på hotellet
20:00 - Middag på en rysk restaurang i staden eller i hotellets restaurang
08/05/2019 - Onsdag
08:00 - 09:30 frukostbuﬀé på hotellet
09:30 - Guiden möter oss i hotellobbyn.

09:30 - 19:00 Guidad tur i turistbuss med luftkonditionering

10:30 - 12:00 Yusupov Palace sightseeingtur i palatsets största hallar (andra
våningen, "House on the Moika ") Berättelsen om Rasputin.
13:00 - 15:00 Hermitage Granskning av statsrummen och exponering av
västeuropeisk målning
16:30 - 17:45 Promenad längs floderna och kanalerna med folklore och buﬀé
19:00 - Tillbaka på hotellet
21:00 - Middag på en rysk restaurang i staden eller i hotellets restaurang
09/05/2019 - SEGERDAGEN
08:00 - 9:00 Frukost på hotellet
09 :00 - Guiden möter oss i hotellobbyn
09:00 - 18:00 busstur "Leningrad under det stora patriotiska kriget och blockaden" med besök på Piskarevsky kyrkogård, deltagande i processionen
"The Immortal Regiment".

09:00 - 18:00 Vi guidas i modern turistbuss och tar del i Segerdagens firandet i staden.
18:00 - Tillbaka på hotellet
19:00 - Middag på hotellets restaurang eller i en rysk restaurang i staden

10.05 2019 - Fredag
08.00 - 10.00 Frukost på hotellet
12:00 - Gruppsamling i hotellets lobby för transfer till flygplatsen
12:30 - 14:00 Transport Shuttle Big Bus Comfort med luftkonditionering
Transport: 41.5 timmar
Övrig reseinformation;
Kostnaden för programmet i Ryssland för en grupp på 30 personer - 35730
rubel / person (vid dagens bankränta är detta 468,77 EURO)
Med en grupp på 40 personer - 33600 rubel / person (vid dagens valutakurs
är detta 440,83 EURO ).
Tillkommer priset för flyg tor - ca 200 euro beroende på flygbolaget
Visa för Ryssland 750 SEK
Resans totala pris ca 7500 SEK, innehåller - visa, hotel, transporter, mat, inträdesbiljetter, svensktalande guidning alla dagar.
För att komma vidare i planeringen:
Hör av er senast Nobeldagen den 10.12 2018 om ni är intresserade av att
deltaga i resan till carmina.consult@icloud.com
Definitiv anmälan senast 15 februari 2019, då också en del av resan skall betalas in på föreningens pg konto 5106-5357.
Vad tänka på i fortsättningen;
Att man har ett giltigt pass som även gäller minst 6 månader efter den 10.5
2019
Att man har en olycksförsäkring som gäller även i Ryssland
Frågor ang. resan till Marja Gustafsson email

carmina.consult@icloud.com
eller per telefon
072 542 8080

