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

Baltische Staten met St. Petersburg
10 dagen langs de hoogtepunten van Oost-
Europa

Op comfortabele ontdekkingstocht door de Baltische Staten,
gecombineerd met het Russische Sint Petersburg, gaat u met ons
mee? In 10 dagen laten wij u veel hoogtepunten zien. De Baltische
Staten zijn ieder jaar populairder, tijdens deze reis bezoeken we de
bijzondere steden Klaipeda, Riga en Tallinn. Vervolgens steken we de
Russische grens over naar St. Petersburg, een must-see! Het culturele
hart van Rusland en stad die bij velen tot verbeelding spreekt, ook wel
het “Venetië van het noorden” genoemd wordt, en u veel Nederlandse
invloeden ziet. In de laatste dagen van de reis korte bezoeken aan
Helsinki en Stockholm. We verblijven tijdens deze reis in “zeer goede”
hotels voor de lokale standaard. Deze reis wordt uitgevoerd met een
Royal Class Touringcar, voor nog meer comfort en beenruimte.

Dag 1 - Heenreis en inscheping

Via onze instapplaatsen door Duitsland naar de haven van Kiel. Hier
schepen we in aan boord van de cruiseferry van DFDS Seaways Baltic
voor de zeereis naar Klaipeda in Litouwen, vertrek om 21.00u. Het

10 dagen vanaf
€ 1.495,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

9x ontbijt en diner (gedeeltelijk aan
boord van ferry's)

Stadsrondleiding Klapeida

Gids Koerse Schoorwal

Stadsrondleiding Riga

Stadsrondleiding Tallinn

Stadsrondleiding St. Petersburg

Russische lokale gids (duitstalig)
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diner aan boord is inclusief. Vervolgens kunt u een drankje aan de bar
doen of genieten van de frisse zeelucht. Overnachting in een
binnenhut aan boord.

Dag 2 - Zeereis en Klaipeda

Ontbijt aan boord, de ochtend en middag kunt u genieten van de
zeereis, en u voorbereiden op uw aankomst in de Baltische Staten.
Omstreeks 17.30 bereiken we de haven van Klaipeda. Vervolgens
checken we in ons hotel in. Na het diner kunt u eventueel nog een
wandeling door het centrum maken.

U verblijft 2 nachten in hotel Amberton te Klaipeda op basis van
halfpension

Dag 3 - Klaipeda

Na het ontbijt een wandeling o.l.v. een lokale gids door sfeervolle
binnenstad van Klaipeda. Vervolgens ziet u de zogenaamde “Koerse
Schoorwal” een landtong beroemd om zijn natuurschoon. Eindeloze
zandduinen en gouden stranden, UNESCO werelderfgoed aan natuur!
We Nidda is een bezoek waard met traditionele vissershuizen.
Overnachting en diner in Klaipeda

Dag 4 - Riga

Na het rijden we naar Riga. Onderweg pauzeren we bij de “Heuvel der
Kruisen”. Een symbool met duizenden kleine en grote kruizen, ter ere
van het Katholieke geloof. Daarna een hoogtepunt, Riga! de stad van
kunst en cultuur met een grote diversiteit aan bouwstijlen en
hoogtepunten. We maken een stadsrondleiding o.l.v. een lokale gids
langs de bezienswaardigheden. U verblijft 1 nacht in hotel Opera &
Spa te Riga op basis van halfpension.

Dag 5 - Pärnu en Tallin

In de ochtend langs de kust naar Tallinn. We bezoeken onderweg
Pärnu, waar u een korte wandeling langs het strand kunt maken. Aan
het begin van de middag arriveren we in het centrum van de
hoofdstad van Estland, Tallinn. We maken een rondleiding o.l.v. een
lokale gids langs de vele historische gebouwen met o.a. de Alexander
Nevski Kathedraal en de oude stad “Vanalinn”, met veel
bezienswaardigheden, die hun oorsprong hoofdzakelijk vinden in de
middeleeuwen. Verblijf 1 nacht in hotel St.Olav te Tallinn op basis van
halfpension.

Dag 6 - Op naar Rusland!

Welkomstdrankje Rusland

Lokale toeristenbelastingen

Exclusief
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16

Visumkosten Rusland (ca. € 95).

Bezoek Hermitage o.l.v. gids

Optie 2 persoons buitenhut ferry's €
140,00 p.p.

Optie 1 persoons buitenhut ferry €
330,00 p.p.
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Na het ontbijt beginnen we aan de 360 km lange reis naar St.
Petersburg. We rijden naar de Russische grens, waar onze reisleider
instapt. Deze zal ons de komende dagen begeleiden en u veel
vertellen over de cultuur en historie. Bij aankomst, voor diegene welke
alcohol drinken, een traditioneel welkomstdrankje “Russische
Wodka”.

U verblijft 2 nachten in hotel Park Inn Pribaltijskaja te St Petersburg
op basis van halfpension.

Dag 7 - St. Petersburg met Hermitage

Een volle dag St. Petersburg. In de ochtend culture kennismaking
met St. Petersburg, o.l.v. onze gids een rondleiding door deze
prachtige stad die tot verbeelding spreekt. De stad is altijd onder
invloed geweest van vele heersers zoals Peter de Grote en later Lenin.
In de middag heeft u ook de mogelijkheid de Hermitage, een van de
beroemdste musea ter wereld te bezoeken o.l.v. een gids, welke u de
hoogtepunten zal laten zien, aangezien u meerdere dagen nodig zou
hebben voor de volledige collectie te zien.

Dag 8 - Helsinki - Turku

In de ochtend verlaten we St. Petersburg en rijden we naar Helsinki,
de hoofdstad van Finland. We maken een korte rondrit. In de avond
inscheping voor de overtocht naar Stockholm. Diner is aan boord, u
overnacht in een binnenhut. Tegen een toeslag kunt een buitenhut
reserveren.

Dag 9 - Stockholm - Trelleborg

Aankomst omstreeks 07.30u in Stockholm. We brengen een kort
bezoek aan het centrum, waar u de belangrijkste
bezienswaardigheden ziet zoals het oude stadsdeel Gamla Stan en de
indrukwekkende paleizen. De stad gebouwd op 14 eilanden heeft een
enorme aantrekkingskracht. Het oude stadsdeel. Daarna rijden we
door het Zweedse binnenland met vele bossen en meren, langs
Linköping en Jönköping naar de haven van Trelleborg. Overtocht naar
Travemünde.

Dag 10 - Thuisreis

Na het ontbijt aan boord, rijden we met vele reisherinneringen, over
de Duitse Autosnelwegen terug naar Nederland.

Hotelinformatie

Overige info
Let op! voor Rusland vragen wij uw
visum aan, zodat u hier geen zorgen
over heeft
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Diverse hotels

Tijdens deze uitgebreide reis verblijft in diverse hotels op basis van
halfpension.
De kamers zijn voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 255,-
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