8- DAAGSE PREMIUM VLIEG/BUSREIS

RUSLAND in wintersfeer: Moskou & Sint-Petersburg

VRIJDAG 22 NOVEMBER TOT VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
Met perfect Nederlandssprekende Russische gids !

Sommige vreemde culturen zijn dichterbij dan je denkt. Rusland bijvoorbeeld, op slechts enkele uren
vliegen ontdekt u het culturele Moskou en Sint Petersburg. Onder begeleiding van een
Nederlandstalige en zeer ervaren gids bezoekt u samen met andere reisgenoten de mooiste
bezienswaardigheden en hotspots van deze bestemmingen.
DAG 1: AMSTERDAM – MOSKOU
Vertrek met de autocar naar Amsterdam voor de vlucht naar Moskou waar we worden opgewacht
door onze Nederlandstalige gids. Transfert naar het hotel. ’s Avonds verkennen we de stad voor de
eerste keer ‘by night’.
DAG 2: MOSKOU (Ontbijt-Diner)
We starten met een verkennende stadsrondrit in deze indrukwekkende metropool en rijden onder
meer voorbij het Witte Huis en de Christus de Verlosser kathedraal. We brengen een bezoek aan
het kerkhof van het Novodevichy-klooster waar heel wat bekendheden begraven liggen waaronder
Eltsin, Raisa Grobacheva, Chroetsjev en de vrouw van Stalin.
Na de middag keren we terug naar de tijd van de Koude Oorlog. Op verschillende plaatsen werden
toen bunkers gebouwd voor hoge politici en officieren om te schuilen bij een atoomaanval en een
tegenaanval met kernwapens in te zetten. Wij bezoeken zo een bunker.
’s Avonds genieten we van een sfeervolle boottocht langs de Moskva rivier met diner aan boord.
We varen onder andere langs het mooi verlichte Kremlin.
Transfert naar het hotel.
DAG 3: MOSKOU (Ontbijt)
Na het ontbijt begeven wij ons naar het Rode Plein dat vele invullingen heeft gekend. Het werd
gebruikt als marktplaats maar het was ook daar dat de Tsaren het volk toespraken en waar later ook
executies werden uitgevoerd. Vele indrukwekkende gebouwen omranden het Plein waaronder het
Kremlin, het historische, geestelijke en politieke machtscentrum van Rusland. Gebouwd als kleine
vesting in de 14de eeuw en door de diverse heersers telkens verder uitgebreid, verslaat het elke
bezoeker met verstomming.
Van de diverse bezienswaardigheden en gebouwen bezoeken we de 2 belangrijkste kathedralen.
Daarna gooien we het even over een andere boeg. Via een interactieve film ‘vliegen’ we als het
waren over Rusland. Een ware belevenis.
We zoeken hogere oorden op in Moskou City, het zakendistrict van de stad. De 89ste verdieping van
de Federatietoren biedt ons een indrukwekkend panorama over Moskou.

We duiken ook onder de grond voor een heuse ontdekking van de architecturale pareltjes van de
Moskouse metro.
Transfert naar het hotel.
DAG 4 : MOSKOU - SINT-PETERSBURG (Ontbijt-Lunch)
Het absoluut unicum is een bezoek aan het Kremlin paleis (opmerking: omwille van officiële
ontvangsten op het paleis kan dit bezoek geannuleerd worden en vervangen door een bezoek aan de
Wapenkamer).
Daarna gaat het richting station van Moskou waar we de hogesnelheidstrein nemen in businessclass
naar die andere grootstad Sint-Petersburg. We krijgen aan boord een maaltijd aangeboden.
Aankomst in Sint-Petersburg, transfert naar het hotel.
DAG 5 : SINT-PETERSBURG (Ontbijt)
We starten onze verkenning via een stadsrondrit en bezoeken de Petrus en Paulus vesting gebouwd
in opdracht van Tsaar Peter de Grote. Oorspronkelijk een verdedigingsbouwwerk, later een
gevangenis.
Een van de opvallendste gebouwen in de stad is de kleurrijke Bloedkerk met haar uivormige koepels.
Ze werd gebouwd op de plaats waar Tsaar Alexander II werd vermoord in 1881.
Na het middagmaal bezoeken we het museum van de Koninklijke juwelier Carl Fabergé, beroemd
omwille van zijn indrukwekkende collectie Fabergé-eieren.
Vrije tijd en transfer naar het hotel.
Facultatief: u krijgt de gelegenheid om een balletvoorstelling bij te wonen. U dient dit reeds bij uw
reservatie bij te boeken om zeker te zijn van beschikbaarheid (prijzen op aanvraag).
DAG 6 : SINT-PETERSBURG (Ontbijt)
Een bezoek aan het Hermitage mag op deze reis zeker niet ontbreken. Het is één van de grootste en
omvangrijkste kunst- en cultuurhistorische musea in de wereld.
In de namiddag staat het Yusupov paleis op het programma. Bezoek aan het Yusupov paleis, gelegen
aan de oever van de Mojka-rivier. Het behoorde toe aan de Yusupov-familie, de rijkste en meest
aristocratische familie van Rusland. Het is hier dat Raspoetin om het leven werd gebracht. We
krijgen de unieke kans om enkele persoonlijke vertrekken van deze rijke familie te bewonderen.
Transfert naar het hotel.
DAG 7: SINT-PETERSBURG (Ontbijt-Diner)
We rijden even buiten de stad naar Poesjkin en bezoeken het Catharina Paleis, de zomerresidentie
van Catharina de Grote. Het paleis is schitterend met o.a. de grote balzaal met prachtig beschilderd
plafond maar het is vooral wereldberoemd omwille van zijn Barnsteen- of Amberkamer.
Opvallend zijn ook de grote kachels met Delfts blauwe betegeling.
In de namiddag genieten we van de natuur in het prachtig aangelegde Pavlovsk park waar we een
tochtje maken met de koets of de slee (afhankelijk van het weer).
We sluiten onze reis in stijl af. Tijdens het avondmaal wordt ons een heuse wodkaproeverij
aangeboden.
Transfert naar het hotel.
DAG 8: SINT-PETERSBURG – AMSTERDAM (Ontbijt)
We rijden naar de luchthaven van Sint-Petersburg voor de terugvlucht naar Amsterdam. Daarna per
autocar terug naar onze opstapplaats.

PRIJS: € 2599,00 Per persoon
PROMO: Boek vóór 15 mei 2019 en ontvang een gratis
annulatieverzekering.
Toeslag éénpersoonskamer: € 420 ,00
Opmerking: min. 12 deelnemers vereist

INBEGREPEN
• Vervoer van en naar luchthaven met de autocar vanaf parking Reizen Scheldevallei
• Vlucht heen Amsterdam – Moskou en terug Sint-Petersburg – Amsterdam in
economy class
• 7 overnachtingen met ontbijt in goede 4*-hotels
• Perfect Nederlandstalig sprekende Russische gids ter plaatse !
• Audioguide
• Nederlandstalige begeleiding vanuit België
• 2 x avondmaal (op dag 2 en dag 7)
• Ticket hogesnelheidstrein Moskou-Sint Petersburg in businessclass inclusief lichte
lunch
• Alle uitstappen zoals beschreven in het programma
• Alle vermelde toegangsgelden
• Boottocht in Moskou
• Wodka-degustatie
• Bijstandsverzekering (Allianz Global Assistance: Travel Selection Wereldwijd Tijdelijk Polis)
• Visum Rusland (wij regelen de visumaanvraag voor u)
• BTW, wegen-, verblijf- en luchthaventaksen (cfr. 15.03.2019)
NIET INBEGREPEN
-

Niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
Eventuele kosten voor een internationaal reispas
Extra kosten voor toelating film en foto opnames ter plaatse

ACCOMMODATIE
U verblijft tijdens deze rondreis in zeer zorgvuldig geselecteerde 4*-hotels nabij het centrum van
Moskou en Sint-Petersburg.

ALGEMEEN
Vreemde munten
Euro ter plaatse wisselen in Russische roebel.
10 RUB (Russische roebel) : ca. 0,14 euro
Tijdszone
Plaatselijke tijd: Belgische tijd + 2 uur
Reisformaliteiten
Geldig internationaal reispas (min; 6 maand na retour geldig) en visum voor Rusland verplicht !
De visumaanvraag wordt door Reizen Scheldevallei geregeld.
Bij reservatie dient u uw officiële naam met geboortedatum door te geven. De visumaanvraagformulieren met informatie voor visum-aanvraag krijgt u tijdig van ons overhandigd.
Opmerking: visumkosten vallen niet onder dekking annuleringskosten.
Programma
Volgorde van programma kan gewijzigd worden.
Annulatieverzekering
VAB annulatieverzekering tijdelijke polis: 132 euro/persoon
Opstapplaats
Parking Reizen Scheldevallei, Fietelstraat 129, 9700 Oudenaarde
Uw wagen kan gratis geparkeerd worden op onze parking achteraan ons kantoor.

Opmerking:
Slechts 20 plaatsen beschikbaar.
Reservaties worden afgesloten eind juli 2019 (daarna prijzen en beschikbaarheid op aanvraag).

Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV
Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine
Tel. 055 31 12 40 • Email: info@scheldevallei.be
Lic. A1831

