
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Moskou &amp; St. Petersburg
Zomerse culturele combi met veel inclusief!

Tijdens deze 8 – daagse zomerreis maakt u, bij een temperatuur van
doorgaans 23 graden, kennis met de twee belangrijkste en grootste
steden van het machtige Rusland. De stad van Peter de Grote: St.
Petersburg werd ongeveer 300 jaar geleden uit het niets gebouwd in
de delta van de Neva-rivier. Twee eeuwen was St. Petersburg de
hoofdstad van het Russische Rijk, en daarmee het culturele centrum
van het land. Wereldstad Moskou het eerste doel van deze reis heeft
ook talrijke bezienswaardigheden, u gaat er een groot deel van zien
samen met Nederlandstalige gidsen én eigen Jacobs reisbegeleiding
die de hele reis bij u blijft. Met deze vlieg/bus/trein reis (u treint op dag
4 overdag van Moskou naar St. Petersburg) combineren wij twee
unieke culturele trekpleisters. In beide steden logeert u in goede
middenklasse hotels. Een comfortabele touringcar brengt u vanuit
Limburg naar de luchthaven van Brussel voor de rechtstreekse vlucht
naar Moskou en die staat ook klaar als u op de laatste dag daar
vanuit St. Petersburg weer landt.

 

8 dagen vanaf
€ 1.495,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Brussel v.v.

Vlucht Brussel - Moskou en St.
Petersburg - Brussel met Brussels
Airlines, incl. taxen en belastingen

23 kg. ruim- en 10 kg handbagage
p.p.

Alle transfers ter plaatse

Vervoer ter plekke per comfortabele
touringcar

3 nachten in hotel Izmailovo Vega in
Moskou
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Dag 1 - Maandag 26 augustus

Limburg –  Brussel – Moskou

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per bus naar Brussel waar u om
10.55 uur (onder voorbehoud) met Brussels Airlines naar Moskou
Sheremetyevo vliegt. Bij aankomst rond 15.20 uur (in Rusland is het 1
uur later) wacht een touringcar op u en volgt de transfer naar hotel
Izmailovo Vega in Moskou. Hier logeert u 3 nachten op basis van
halfpension. De rest van de avond is vrij te besteden. Diner.

Dag 2 - Dinsdag 27 augustus

Op verkenning door metropool Moskou!

Ontbijten en aansluitend voegt zich een gids bij u en maakt u een
uitgebreide stadsrondrit. U bezoekt ook het Kremlin en hier gaat u
ook naar binnen om een van de vier kathedralen te bewonderen.
Daarna maakt u samen een rit met de beroemde metro! U kijkt uw
ogen uit want een groot aantal stations zijn ware kunstwerken, het
lijken wel musea en paleizen. Bijvoorbeeld station Komsomolskaja
versierd met schitterende mozaïeken en kroonluchters. Of
Nowoslobodskaja met kleurrijke vensters en Majakowskaja dat wel
een marmeren paleis lijkt. Diner in het hotel.

 

Dag 3 - Woensdag 28 augustus 

Rode Plein, Kremlin en meer

Vandaag is de dag voor nóg meer hoogtepunten. U ziet samen met
uw gids o.a. het wereldberoemde Rode Plein, het Lenin-mausoleum,
het GUM warenhuis, de Gorki-straat, het Puschkin monument. Er is
aansluitend enige vrije tijd voor een persoonlijke wandeling door
bijvoorbeeld het historische stadsdeel Kitai Gorod of shoppen in het
mega warenhuis GUM. Diner.

 

 

Dag 4 - Donderdag 29 augustus

Moskou – St. Petersburg

Ontbijten en uitchecken. De gids begeleidt u in de loop van de
ochtend per bus naar het treinstation. U maakt een treinreis van ca.

4 nachten in hotel Rus in St.
Petersburg

Verzorging op basis van halfpension
in Moskou en op basis van
logies/ontbijt in St. Petersburg

Treinreis Moskou - St. Petersburg (2e
klas)

Stadsrondrit in Moskou incl. bezoek
metro en metrorit

Excursie naar het Kremlin incl. entree
kathedraal

Rondrit door St. Petersburg

Entree Hermitage

Entree Petrus & Paul vesting

Excursie naar Puschkin incl. entree
Barnstenen kamer

Boottocht op de Neva

Nederlandstalige gids (inclusief
headset) in beide steden

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Visumkosten (ca. € 95,- op verzoek
verzorgd door Spauwen Travel)

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Fooien

Verzekeringen (Ruslanddekking)

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten
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4,5 uur. Bij aankomst in St. Petersburg is er al een korte kennismaking
met de stad. St. Petersburg is prachtig, werd ook gebouwd naar
voorbeeld van Parijs en Florence… En de grachten zijn geïnspireerd
door ons eigen Amsterdam. Geniet ook zeker van de prachtige
architectuur. Aansluitend transfer naar uw hotel Russ waar u de
komende 4 nachten logeert op basis van logies/ontbijt.

Dag 5 - Vrijdag 30 augustus

Hermitage & Petrus & Paulusvesting

Vanmiddag gaat u een deel van de wereldberoemde Hermitage zien!
Het zal inderdaad slechts een deel zijn, want als u weet dat hier meer
dan 3 miljoen (!) voorwerpen te bewonderen zijn, begrijpt u dat u die
in een paar uur niet allemaal kunt zien. Rubens, Rembrandt, Hals;
Katharina de Grote wist wat ze mooi vond! De opgedane indrukken
zullen verpletterend zijn! Deze ochtend bezoekt u de Petrus & Paulus
vesting daterend uit 1703 en gelegen op het Hazeneiland in de Neva
rivier. Hier bevinden zich ook enkele musea en de Petrus & Paulus
kathedraal.

Dag 6 - Zaterdag 31 augustus

Excursie naar de Tsaren 

Het doel van vandaag is de op 25 km van St. Petersburg gelegen
voorstad Zarskoje Selo, ook wel tsarendorp genoemd. Van 1937 tot
1992 was deze plaats vernoemd naar de wereldberoemde Russische
dichter PUSCHKIN. In 1720 werd hier de privé zomerresidentie voor
Katharina I, vrouw van Peter I, gebouwd. In het centrum van dit
wereldberoemde kasteel en park ligt het Katharinaslot met de
schitterende,historische schat: de barnstenen kamer. Ook het mooie
park met meertjes en grotten nodigen uit voor een wandeling.
Vanavond is er ook nog een boottocht op de Neva gepland.

Dag 7 - Zondag 1 september

St. Petersburg

Wij hebben de Russische gids ook vandaag ter beschikking. Vandaag
een bezoek en bezichtiging van 1.5 uur in het Yusupov paleis.

 

Dag 8 - Maandag 2 september

 St. Petersburg – Brussel – Limburg

Overige info
Min. aantal deelnemers: 20

Reis onder voorbehoud van
wijzigingen.

I.v.m. visumprocedure etc. is
reservering voor 5 juli noodzakelijk)
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Vandaag is alweer de laatste dag van deze veelzijdige reis. De
terugvlucht staat gepland om 13.45 uur (onder voorbehoud).
De landing in Brussel is voorzien om 15.45 uur, waar een Jacobs
touringcar op u wacht om u terug te brengen naar uw
Limburgse opstapplaats.

Hotelinformatie

Hotel Izmailovo-Vega **** in Moskou

U logeert 3 nachten in Moskou op basis van halfpension. Hotel
Izamilovo-Vega ligt op ca 5 minuten lopen van metrostation
Partizanskaya en het Izmailovo-station. Deze accommodatie beschikt
over 2 restaurants en een fitnesscentrum. WiFi is gratis. De kamers
zijn voorzien van tv, telefoon. badkamer met douche, toilet. Vanaf het
metrostation Partizanskaya reist u in ca 25 minuten naar de
binnenstad van Moskou en het Rode Plein.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 300,-

Hotel website: https://www.hotel-vega.com/
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Rus **** in St. Petersburg

U verblijft 4 nachten in hotel Rus in St Petersburg op basis van
logies/ontbijt. Russ Hotel ligt in de binnenstad van Sint-Petersburg.
De kamers zijn voorzien van wifi, telefoon, tv, badkamer met bad of
douche,toilet. Er zijn 2 restaurants aanwezig.

Hotel verzorging: Logies/ontbijt

Hotel website: http://eng.hotelruss.spb.ru/
Hotel adres: Artilleriyskaya Str., 1, Saint Petersburg
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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