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TURFAKTA  
Avreise: 26. august • Varighet: 5 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med SAS Trondheim- 
Stockholm-St. Petersburg t/r, 4 overnattinger på Hotel Oktyabrskaya i 
St. Petersburg, 4 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager, all busstransport i flg. 
program, norsktalende lokalguide på alle sightseeinger og utflukter, 
båttur på Neva med folklore underholdning, reiseleder fra Orklareiser, 
og visumkostnader. 

Pris pr. person: kr. 14.850,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 1.260,-
Valuta: Russiske rubler (kjøpes/veksles i Russland), euro og/eller US 
Dollar.

Denne reisen krever gyldig pass og visum til Russland. Visum til Rus-
sland er inkludert i turprisen og vil bli ordnet av oss. 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 oss for videre behandling hos 
den russiske ambassaden). 

– EN AV VERDENS VAKRESTE BYER!
St. Petersburg – eller «Piter» som byens innbyggere ynder å kalle 

den, ble grunnlagt av Peter den Store i 1703 – da han innså at 

Moskva lå altfor langt unna resten av Europa til å kunne ha innflytelse 

og få nye impulser. Han bestemte derfor å anlegge en ny hovedstad 

fra grunnen av ved Finskebukta, hvor elven Neva renner ut. Tsar Peter 

var veldig glad i havet og seiling, og hadde reist mye i Europa. 

Her ble han spesielt fascinert av Amsterdam, som ble en inspirasjon 

for utviklingen av St. Petersburg med sine kanaler og broer. Byen ble 

ikke oppkalt etter tsar Peter den Store, men etter perleportens vokter 

St. Peter, og den fikk egentlig det nederlandske navnet Sankt 

Pietersburkh. 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 palassene, store kirkene og enorme plasser overlevde 

kommunismen bedre enn noe annet sted i Russland – etter byens 

300-års jubileum i 2003 fremstår de i dag vakrere enn noensinne.

Fra 1914 skiftet byen navn til Petrograd, og etter Lenins død i 

1924 fikk den nok en gang nytt navn; Leningrad. I 1991 ble det 

vedtatt å endre byens navn tilbake til St. Petersburg, og samtidig 

gikk Sovjetunionen i oppløsning.

I dag regnes byen med rette som en av verdens vakreste byer, 

hvor vi skal se og oppleve bl.a. Isakskatedralen, Peter-Paul-festningen, 

Peterhof, Eremitasjen og paradegaten Nevskij Prospekt. Det blir båttur 

på Neva med folklore underholdning, og vi skal se tsarenes tidligere 

og imponerende sommerresidens i Pusjkin.

Står St. Petersburg på din «drømmeliste»? Da har du en gylden sjanse 

med oss i år, og vi kan love et ferieminne du ikke vil glemme!
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REISERUTE

Mandag 26. august: 
Buss til Værnes. Flyreise med SAS kl. 06:30 til Stockholm kl. 07:45. 
Videre fra Stockholm kl. 11:50 til St. Petersburg kl. 14:15 (lokal tid). 
Buss til hotellet.

Tirsdag 27. august: 
Sightseeing med norsktalende guide: Isakskatedralen og Peter-Paul-festningen. 
Båttur på Neva inkl. middag og folklore

Onsdag 28. august: 
Sightseeing med norsktalende guide: Peterhof og Eremitasjen

 

Torsdag 29. august: 
Utflukt til Pusjkin med norsktalende guide.

Fredag 30. august: 
Buss til flyplassen i St. Petersburg. Flyreise med SAS kl. 16:05 til Stockholm 
kl. 16:35 (lokal tid). Videre fra Stockholm kl. 21:00 til Værnes kl. 22:15. 
Buss tilbake til de respektive avgangsstedene.

(Vi tar forbehold om rekkefølgen på programpunktene ovenfor, da disse kan 
bli endret hvis noen av museene bekrefter andre dager/tider før ankomst).

Telefon 72 49 57 50

SANKT PETERSBURG – SIDE 2
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