
 

SAGAUKA I MELHUS TIL 

STARAJA LADOGA & 

 ST. PETERSBURG I RUSSLAND 
 

Temaet for Sagauka 2018 er TRO OG ÆRE. Hvordan taklet sagatiden overgangen fra flere guder til en 
gud? Og hvordan takler vi i dagens multikulturelle samfunn og igjen skulle forholde oss til flere guder?  
Spørsmål om ære har også vært en del av 
menneskets drivkraft. Sagaen forteller at den 
russiske byen Staraja Ladoga ble brent av Eirik 
Jarl, Håkon Jarls sønn. For det første var dette 
en viktig handelsby i Gardarike, for det andre 
tilhørte denne byen storfyrst Vladimirs rike, 
mannen som i sin tid fostret opp Olav 
Tryggvason i byen Novogorod. Olav 
Tryggvason var som vi vet mannen bak drapet 
på Håkon Jarl. Årets tematur går derfor til 
Russland – nærmere bestemt Staraja Ladoga 
og St. Petersburg. 
Staraja Ladoga er en landsby i Volkhov 
kommune i Leningrad oblast i Russland. Hos 
Snorre omtales byen som Aldeigjuborg. Stedet 
ligger ved elva Volkhov, sør for innsjøen Ladoga. Den er sammen med Novgorod en av Russlands aller 
eldste bosettinger. I dag er det en severdig liten russisk landsby, med en flott festning og flere gamle 
kirker. Ifølge Nestorkrøniken kom den legendariske væringhøvdingen Rurik til Staraja Ladoga i 862 og 
gjorde byen til sin hovedstad. Hans etterfølgere flyttet siden hovedstaden til Novgorod og deretter til 
Kiev. Norrøne kilder nevner at Eirik Håkonsson Ladejarl brente Aldeigjuborg i 990-årene. 
St. Petersburg – eller ”Piter” som byens innbyggere ynder å kalle den, ble grunnlagt av Peter den store 
for 300 år siden. I tillegg til å befeste adgangen til Østersjøen, ble byen også et symbol på hans 
storslåtte planer om å reformere og europeisere 
det gamle Russland. Ved hjelp av datidens 
ledende arkitekter og kunstnere bygde han 
”Russlands vindu mot vesten”. De prangende 
palasser, store kirker og enorme plasser 
overlevde kommunismen bedre enn noe annet 
sted i Russland – etter byens 300-års jubileum i 
2003 framstår de i dag vakrere enn noensinne. 
Også i år er Ronald Nygård med som historisk 
«ekspertkommentator» på turen, som er 
tilrettelagt med mange interessante og 
uforglemmelige opplevelser. Så ikke la denne 
muligheten gå fra deg, meld deg på!  
  
 

Onsdag 2. mai: Buss til Værnes og flyreise med SAS fra Trondheim kl. 06:30 til Stockholm kl. 07:45. Videre 

fra Stockholm kl. 11:50 til St. Petersburg kl. 14:15 (lokal tid). Busstransport fra flyplassen i St. Petersburg 

til Hotel Metallurg i Volkhov. Felles middag på hotellet. 

Torsdag 3. mai: Frokost på hotellet. Sammen med en skandinavisktalende lokalguide og «historieekspert» 

Ronald Nygård skal vi i dag utforske Staraja Ladoga, og dens historie og severdigheter. I løpet av dagen blir 

det felles lunsj, og vi spiser middag på hotellet vårt. 

 



 

Fredag 4. mai: Frokost på hotellet, før bussavgang sammen med vår lokalguide til St. Petersburg. Vi kjører 

en sightseeingtur, og stifter nærmere bekjentskap med bl.a. Isakskatedralen og Peter Paul festningen, før 

vi sjekker inn på Oktiabrskaya Hotel. Felles lunsj i løpet av programmet, og om kvelden blir det båttur på 

elven Neva og middag. 

 

Lørdag 5. mai: Etter frokost på hotellet fortsetter vi med vår sightseeing i denne imponerende byen. På 

dagens program står bl.a. Vinterpalasset og Peterhof. Felles lunsj er inkludert i programmet, og dagens 

middag får vi servert på hotellet. 

 

Søndag 6. mai: Frokost på hotellet og utsjekk, 

før vi samles til bussavgang til flyplassen. Vi har 

avgang med SAS kl. 15:30 til Stockholm kl. 15:50 

(lokal tid). Videre med SAS fra Stockholm kl. 

17:00 til Værnes kl. 18:15. Etter tollklarering og 

taxfree handel blir det busstransport tilbake til 

de respektive hjemstedene. 

 

Turfakta: 

 

Avreise: Onsdag 2. mai 2018 

Varighet: 5 dager  

Avreise fra: Soknedal, Støren, Melhus, Trondheim og Trondheim Lufthavn Værnes – påstigninger 

underveis langs reiseruta avtales nærmere ved bestilling. 

 

Turprisen inkluderer:  

- Busstransport til Værnes t/r 

- Flyreise med SAS, Trondheim – Stockholm – St. Petersburg t/r inkl. innsjekket bagasje 

- Alle busstransporter og sightseeingturer med lokalguide i henhold til programmet  

- 2 overnattinger på Hotel Metallurg i Volkhov  

- 2 overnattinger på Oktiabrskaya Hotel i St. Petersburg 

- 4 frokoster 

- 3 lunsjer 

- 4 middager 

- Historisk «ekspertkommentator» Ronald Nygård 

- Reiseleder fra Orklareiser 

- Visumkostnader 

 

Pris pr. person: kr. 15.800,- 

 

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.400,- 

 

Denne reisen krever gyldig pass og visum til Russland. Visum til Russland er inkludert i turprisen og vil bli 

ordnet av Orklareiser. Informasjon og søknadsskjema for visum til Russland vil bli utsendt ca. 2 måneder 

før avreise. (Bl.a. skal originalpasset sammen med 1 passfoto og utfylt visumsøknad sendes inn/leveres til 

Orklareiser for videre behandling hos den russiske ambassaden). Valuta: Russiske rubler (kjøpes/veksles i 

Russland), euro og/eller US Dollar. 

 

 

Påmelding til Orklareiser AS - Tlf. 72 49 57 50  

E-post: post@orklareiser.no  / Web: www.orklareiser.no (Kultur og sportsreiser) 

 

Påmelding snarest og senest innen 2. mars. Først-til-mølla prinsippet gjelder. 


