
St Petersburg med Tallin & Helsingfors

BESKRIVNING

St Petersburg

med Tallinn och Helsingfors

8 dagar

En underbar resa runt Östersjön och Finska viken. Vi

börjar med Vår huvudstads vackra skärgård och

Helsingfors enkla och rena arkitektur. Vi fortsätter med

det praktfulla St Petersburg med imponerande

byggnader, konstskatter och en vacker båttur. Vi

avslutar sedan med det medeltida Tallinn.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

 Bussresa i modern helturistbuss med alla

bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum och insides

dubbelhytt med dusch och wc. Halvpension, en lunch,

utflykter och stadsrundturer samt entré till Eremitaget.

Visumhantering. Övriga eventuella entréer tillkommer.

Speciella avbokningsregler gäller för den här resan.

Observera att visum krävs för St Petersburg, resan

måste därför bokas minst två månader i förväg. Passet

ska gälla minst 6 månader efter hemkomst och ha två

tomma sidor för stämplar/aviseringar. 



Dag 1- Hemorten-Stockholm

Vi lämnar Skåne på morgonen för att färdas E4:an upp till Stockholm. Här går vi ombord på Silja Lines fartyg för en

vacker och avkopplande tur genom Stockholms skärgård över Östersjön till Helsingfors. När vi fått våra hytter samlas vi

för att avnjuta den goda middagsbuffén sen väntar nöjesliv och shopping ombord. Cirka 60 mil.

Dag 2 – Helsingfors

När vi vaknar nästa morgon möts vi av en vacker insegling mot den finska huvudstaden där vi beräknas lägga till kl

09.55. Vi kan alltså äta frukost i lugn och ro innan vi går i land i Helsingfors. Här gör vi en stadsrundtur och får även lite

tid på egen hand i staden innan vi åter samlas för en gemensam middag på vårt hotell Original Sokos Hotel Presidentti. 

Dag 3 Helsingfors - St Petersburg

Efter en skön natt och frukost går färden österut längs Finska viken förbi den gamla staden Viborg över den ryska

gränsen till St Petersburg. Denna gigantiska europeiska barockstad anlades av Tsar Peter den Store som "ett fönster

mot Europa". Staden är verkligen storslagen med sina breda boulevarder kantade av pastellfärgade nyklassicistiska hus

men också slingrande kanaler, mysiga caféer, pampiga palats och enastående konstmuseer. Här ska vi bo tre nätter på

Hotel Moskva.

Dag 4-5 St Petersburg

Vår lokalguide tar oss på en heldags rundtur i denna fantastiska stad och berättar allt vi kan behöva veta. Det ingår

lunch och besök på det berömda konstmuseet Eremitaget med vinterpalatset under rundturen.

Nästa dag för vi en utflykt till Petershof-palatset som brukar kallas för Rysslands Verallies. Det var förstås Peter den

store som lät uppföra det imponerande palatset med en makalös färgprakt och överdådighet. Palatset är inbäddat i

vackra trädgårdar med massor av fontäner och skulpturer. Vi gör även en båttur på floden Neva som kantas av

praktfulla byggnader. Ombord ingår en färgsprakande folklore show med tilltugg i form av kanapéer & frukt med

tillhörande vodka och champagne. 

Dag 6 St Petersburg-Tallinn

Då var det dags att ta farväl av St Petersburg och vi reser söderut in i Estland. Målet för dagen är Tallinn- en av Europas

bäst bevarade medeltida städer. Tallinn erbjuder mysiga kullerstensgator kantade av praktfulla byggnader och mysiga

små butiker, allt omringat av en mäktig försvarsmur. Här ska vi bo en natt på Metropol Hotel där även kvällens middag

serveras. 

 

Dag 7 Tallinn



Vi gör en stadsrundtur i Tallinn samt åker upp och tittar på utsikten över staden. Det blir även tid för egna strövtåg innan

det på kvällen är dags att gå ombord på Tallinks fartyg för färd mot Stockholm. Vi äter middagsbuffén ombord och njuter

av nöjeslivet samt en sväng om på dansgolvet innan sängen kallar.

Dag 8 - Stockholm - Hemorten

När vi avnjutit den dignande frukostbuffén har vi åter nått Stockholm och det är dags att lämna hytten och fartyget för att

i stället stiga på vår bekväma buss. Färden går sedan söderut förbi Linköping och längs Vättern ner till Skåne. Utvilade

och med fantastiska vyer på näthinnan tar vi farväl av vårt ressällskap för den här gången. Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


