
Sankt Petersborg 
Ruslands kulturelle skattekammer samt et smut til Tallinn 

Sankt Petersborg var Peter den Stores drøm om en europæisk inspireret storby 
i Rusland. I 1712 blev byen landets hovedstad, og adelsfamilierne kappedes om 
at opføre de skønneste palæer. Aktiviteterne tiltrak forfattere, komponister og 
kunstnere, og byen blev en kulturel højborg. Sankt Petersborg blomstrede under 
zar-vældet, men efter revolutionen i 1917 blev Moskva ny hovedstad. Byen sygnede 
noget hen, men i dag er det stadig romanovernes Sankt Petersborg, der sætter sit 
prægtige spor på byens silhuet. Her leder udsigten til bl.a. Vinterpaladset uvilkårligt 
tankerne i retning af zarer og zarinaer.

• Forrygende folklore-aften på Nikolay paladset
• Vinterpaladsets imponerende samlinger af kunstskatte
• Peterhof, Ruslands svar på Versailles med pragtfulde springvand
• Isaak-katedralen, verdens fjerde største kuppelkirke
• Fuld pension, udflugter og entreer i Sankt Petersborg og omegn inkl. i prisen

RUNDREJSE

BEMÆRK
INGEN VISUM
ANSØGNING

FLYREJSE - 7 DAGE

Afrejse  Hjemkomst Pris  Rute
Onsdag 16.08 Tirsdag 22.08  9.999,-     *

Evt. tillæg
Udvendig kahyt pr. person     175,-
Enkeltværelse / indvendig kahyt  1.700,-
Enkeltværelse / udvendig kahyt 1.950,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Fly Billund/København - Helsinki 
• Fly Tallinn - Billund/København 
• Erfaren dansk rejseleder med fra Danmark 
• Dansktalende lokalguide i St. Petersborg 
• Overnatning i indvendig kahyt på sejlturen
 Helsinki - St. Petersborg og St. Petersborg -Tallinn med 
 morgen og aftenbuffet samt drikkevarer til de 2 middage 
• 4 x middag på hotel el. restaurant 
• 3 x frokost 
• Kørsel i lokal russisk bus af god standard
• Turistvisum 72 timer til Rusland 
• Alle nævnte udflugter inkl. entreer 
• 3 overnatninger på hotel Moskva med morgenbuffet
• 1 overnatning på hotel i Tallinn med morgenbuffet
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Moskva 4* har en perfekt beliggenhed midt på hoved-
gaden Nevsky Prospekt. Hotellet har flere restauranter, barer, 
natklub, casino, fitness, sauna, elevator mm. Komfortable 
værelser med bad og toilet, radio og TV. Ligger tæt på mange 
seværdigheder. 
www.hotelmoskva.rs

PANTER REJSER
ANBEFALER

• Besøg en opera eller 
 teater forestilling - 
 fantastisk oplevelse 

• Smag på den lokale 
 vodka, det er stærke 
 sager 

• Besøg Avtovo Metro 
	 station,	der	har	flot	
 marmor facade med 
 mosaik dedikeret til 
 belejringen af Sankt 
 Petersborg under 2. 
 verdenskrig - ufattelig 
 smuk

Skib
Princess Anastasia har flere restauranter, barer, toldfri butik, 
SPA, fitnesscenter, skønhedssalon, biograf samt flot aften 
show. 
www.stpeterline.de

Opsamlingstider og steder
Oplyses på side 63 eller på www.PanterRejser.dk

Se detaljeret dagsprogram på næste side
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1. dag: Udrejse og ankomst til Helsinki

2. dag: Peter & Paul Fæstningen

3. dag: Peterhof og Eremitagen 

4. dag: Katarina Paladset i Pusjkin

5. dag: Isaak-katedralen

6. dag:

7. dag:

Ankomst Tallinn og byrundtur

Tallinn og hjemrejse

Helsinki

Tallinn

Sankt Petersborg

FINLAND

ESTLAND

RUSLAND
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DIVERSE

I Rusland bruges Rubler. I Estland og på skibet bruges Euro. 

Rejseforsikring er obligatorisk på rejsen.
VISUMFRIT RUSLAND: På denne rejse er visum til Rusland  
ikke nødvendigt, da vi opholder os under 72 timer i landet. 

Medbring el-adapter.

Sankt Petersborg – Dagsprogram

1. dag: Udrejse og ankomst til Helsinki 
Med fly fra Billund/København til Helsinki. Bus direk-
te til skibet, som du sejler med til Sankt Petersborg. 
Vel ombord på skibet nyder vi udsejlingen fra Hel-
sinki, mens vi spiser middag. Måske skal du se et flot 
show i aften eller være heldig i casinoet! Turistvisum 
til besøg i Rusland udleveres på skibet. 

2. dag: Peter & Paul Fæstningen 
Du får morgenbuffet og frokost ombord på skibet, 
inden vi ankommer til Sankt Petersborg. Så der er 
god tid til at benytte nogen af de mange faciliteter 
ombord. Vi bliver modtaget af vores dansktalende 
lokalguide, som tager os med på udflugt til Peter & 
Paul fæstningen. Netop her, på en lille ø i Neva flo-
den, grundlagde Peter den Store Sankt Petersborg. 
Fæstningsværket blev bygget af svenske krigsfanger 
og russiske slaver – ca. 20.000 mand var involveret i 
det ambitiøse byggeri. Peter & Paul Katedralen er 
begravelseskirke for de russiske zarer fra Peter den 
Store til Nikolaj II og dennes familie. I 2006 blev kej-
serinde Dagmar genbegravet her. Vi kører til hotellet 
og spiser middag på hotellet.

3. dag: Peterhof og Eremitagen 
Zarens sommerresidens, Peterhof, er Ruslands svar 
på Versailles. Det vidunderlige kompleks byder på 
flere store parker, et pragtfuldt fontænesystem, Det 
store Palads, Det lille Palæ samt en række mindre 
pavilloner og bygninger. Det var i Peterhof, at dan-
ske prinsesse Dagmar for første gang satte fødderne 
på russisk jord. Vi skal promenere i parkerne og 
nyde de verdensberømte springvand. Efter frokost 
fortsætter vi til Eremitagen, også kaldet Vinterpalad-
set. Det blev opført i 1700-tallet og fungerede som 
vinterresidens for den russiske zarfamilie helt frem 
til revolutionen i 1917. Med mere end tre millioner 
kunstgenstande er museet et af verdens vigtigste 
kunstmuseer. Imponerende at gå gennem de man-
ge paradesale og private gemakker fra zartiden. 
Om aftenen tager vi på sejltur på Neva floden, 
utvivlsomt en af de smukkeste måder at opleve byen 
på, mens vi spiser middag ombord. 

4. dag: Katarina Paladset i Pusjkin
25 km fra Sankt Petersborg finder vi Pusjkin – eller 
Katarina Paladset. Det prægtige rokoko-palads i 
blåt, hvidt og guld ligger i en enorm landskabelig 
park og er overdådigt at skue. Af Preussens Kong 
Frederik Wilhelm fik Zar Peter den Store en impo-
nerende gave, nemlig et helt kammer udsmykket 
med rav. Det oprindelige ravkammer eksisterer ikke 
længere, men det kan i dag opleves i en rekonstruk-
tion, som ikke lader fortidens pragt noget efter. Efter 
frokost i Pusjkin kører vi retur til hotellet, hvor der vil 
være tid på egen hånd inden middagen.  
Om aftenen kører vi til folklore forestilling på  
Nikolay paladset - en typisk flot russisk forestilling. 

5. dag: Isaak-katedralen 
Vores dansktalende lokalguide fører os rundt i Sankt 
Petersborgs nye og gamle kvarterer. Vi ser zartidens 
klassiske byggestil stå i kontrast til kommunismens 
funktionalisme og de sidste årtiers helt moderne 
bygninger. Vi ser ”Blodskirken” og gør holdt ved 
den imponerende Isaak-katedral, som er verdens 
fjerde største kuppelkirke. Kuplens diameter er på 22 
meter, og den 101 meter høje katedral kan rumme 
ca. 7.000 kirkegængere. Isaak-katedralen var byens 
domkirke frem til 1937, hvorefter kirken fungerede 
som antireligiøst museum. I dag er det igen tilladt at 
afholde gudstjenester i katedralen. Det fantastiske 
kirkerum med kuplens smukke mosaikker er en fryd 
for øjet. 
Efter besøget må vi desværre forlade Sankt Peters-
borg og gå ombord på vort ventende skib. 

6. dag: Ankomst Tallinn og byrundtur 
Du nyder formiddagen ombord på skibet, som 
ankommer til Tallinn midt på dagen, hvor vi bliver 
kørt til vores hyggelige hotel midt i den gamle 
bydel. Her afleverer vi bagagen. Dernæst skal du 
på gående byrundtur i den gamle bydel, som er 
næsten uændret siden Middelalderen. Tallinns 
historie er spændende, og rejselederen fortæller, 
mens du passerer den gamle bymur med de mid-
delalderlige fæstningstårne, domkirken, opstan-
delseskirken, den smukke russisk-ortodokse katedral 
”Alexander Nevsky”, det gamle rådhus og stedet, 
hvor Dannebrog faldt ned under Valdemarslaget i 
1219. Gaderne er stejle med toppede brosten, så 
tag gode sko på! Dernæst er der middag og hygge 
på hotellet. 

7. dag: Tallinn og hjemrejse 
Efter morgenmaden er der tid på egen hånd i 
Tallinn, inden vi sidst på formiddagen kører til 
lufthavnen og flyver retur til Danmark, efter en hel 
fantastisk oplevelsesrig rejse. Vi lander sidst på 
eftermiddagen.

Oplevelser i fællesskab
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