
DAG 1 
16:00   Ombordstigning på fartyget till 

Tallinn 
Gemensam middagsbuffé inklusive 
dryck ombord

DAG 2 
 Sjöfrukost
10:15  Ankomst till Tallinn och avresa  
 med egen buss mot St Petersburg 
18:00  Ankomst till hotellet i St Petersburg. 
 Gemensam middag på hotellet

DAG 3 
09:00  Sightseeing med bland annat  
 besök i den ryska kejserliga  
 begravningskyrkan Peter- 
 Paulkatedralen.
 Lunch
14:00  Besök i Uppståndelsekyrkan 
17:00  Egen tid
19:30  Gemensam middag på en  
 traditionell rysk restaurang

DAG 4 
09:00  Besök på Fabergé museet följt av  
 gemensam lunch
13:00  Besök på Ermitagen för att skåda  
 den gigantiska samlingen av konst
17:00  Fritid och middag på egen hand

DAG 5 
 Efter frukost åker vi tillbaka 
 mot Tallinn
18:00  Fartyget avgår mot Stockholm
 Egen tid ombord att utforska  
 restauranger, shower och taxfree  
 shopping.

DAG 6 
 Sjöfrukost 
10:15  Ankomst till Värtaterminalen

PROGRAM

Få städer är så fascinerande som St Petersburg. Staden räknas, med rätta, 
till en av världens vackraste städer. När Peter den store grundade staden 
sneglade han på europeiska förebilder och St Petersburg här verkligen det 
bästa av allt: breda paradgator, nederländska kanaler utmed floden Neva, 
storslagna byggnader och en atmosfär som inspirerat mästare som författaren  
Dostojevskij och juveleraren Fabergé. 
 
På denna resa får du uppleva det som verkligen kännetecknar staden. Vi 
besöker de ryska tsarernas forna vinterresidens Vinterpalatset som numera 
hyser det fantastiska museet Eremitaget. Museet är fullt av historia och är 
så vackert att du kommer tappa andan. Det blir också besök i den för staden 
ikoniska uppståndelsekyrkan samt den ryska kejserliga begravningskyrkan 
Peter-Paulkatedralen. 
 
Du får också besöka en undangömd juvel nämligen Fabergé museet. Detta ägg 
har blivit världsberömt för dess fantastiska hantverk och speglar den ryska 
tsartidens uppgång och fall. 
 
Kort sagt så får du verkligen ta del av St Petersburgs historia och sevärdheter. 

Vi bor centralt med gångavstånd till flera av stadens mest kända besöksmål så 
att du själv kan utforska staden.

St peterSburg 
den ryska juvelen

FABERGÉ MUSEUM

RESEDATUM: 4 - 9 OKTOBER 2020
ANMÄLAN
SPF MÄLARHÖJDEN
ANN FALK
E-POST: ANN.M.FALK@GMAIL.COM / TELEFON: 08-972662
BETALNING: SENAST 1 SEPTEMBER 2020 TILL SPF MÄLARHÖJDEN 
POSTGIRO: 498997-5

PRIS FRÅN:
B1 (enkelhytt utan fönster) 7935:– / B2 (dubbelhytt utan fönster) 7735:–
A1 (enkelhytt med havsutsikt) 8135:– / A2 (dubbelhytt med havsutsikt) 7835:–

Allt detta ingår: Önskad hyttkategori, 2 sjöfrukostar, privat buss t/r Tallinn, 
svensktalande guide, 3 nätter på hotell med frukost, 2 gemensamma middagar, 
2 luncher, inträde till samtliga besöksmål på programmet.


