Sint-Petersburg
5-daagse vliegtuigreis naar Sint-Petersburg, Rusland
18 april 2019 t/m 22 april 2019
• Sint-Petersburg, de meest Europese stad van Rusland
• Voorstellingen in de drie zalen van het Mariinsky Theater
• Russisch ballet, Italiaans operadrama & een Mozartiaanse klassieker
Donderdag 18 april

vliegen we aan het einde van de ochtend rechtstreeks naar

Sint-Petersburg, waar we onze intrek nemen in het uitstekende vijfsterrenhotel Palace Bridge,
gelegen op het eiland Vasilevski, op loopafstand de Hermitage Museum en de straat Nevski
Prospekt.
Vrijdag 19 april maken we uitgebreid kennis met Sint-Petersburg. De stad, die voor 1991 nog
Leningrad heette, is ongetwijfeld de meest Europese stad van Rusland. Sint-Petersburg is in de
eerste plaats natuurlijk de stad van Peter de Grote. Deze eigenzinnige tsaar stichtte de stad in
1703 waarbij hij zich liet inspireren door Amsterdam. Vooral de tsaristische periode heeft haar
stempel op de stad gedrukt. Iedere tsaar of tsarina had natuurlijk zijn eigen smaak en liet uit
megalomanie de stad volbouwen. Tot de mooiste monumenten van Sint-Petersburg behoren
onder meer de Hermitage, de Sint Isaac Kathedraal, het Alexander Nevski-klooster, de Kerk
van de Verlosser op het Bloed en het Zomerpaleis. Dwars door de stad loopt de meest
beroemde straat van Rusland, de vier kilometer lange Nevski Prospekt, die langs weerszijden
imponeert met prachtige bouwwerken. ’s Avonds kunt u in het Mariinsky Theater het ballet Het
zwanenmeer van Tsjaikovski bijwonen.
Zaterdag 20 april brengen we ’s ochtends een bezoek aan de Sint Isaac Kathedraal. Al van ver
doemt de markante koepel van deze prachtige russisch-orthodoxe kathedraal op. Rondom de
koepel zijn nog eens twaalf beelden van engelen geplaatst die werden ontworpen door Josef
Hermann. Er is ruim veertig jaar gebouwd aan dit prachtig bouwwerk. ’s Middags staat in het
Concertgebouw van het Mariinsky Theater - een ontwerp van de Franse architect Xavier Fabre
uit 2006 waar zowel concerten als opera-opvoeringen gegeven kunnen worden – Mozarts Le
nozze di Figaro op het programma.
Zondag 21 april staat een bezoek aan de Hermitage, één van de beroemdste musea ter

wereld en het grootste museum van Rusland, op het programma. Het museum ontstond in 1764
uit de verzameling van Catharina de Grote. De uitgebreide collectie omvat ongeveer 2,7 miljoen
kunstwerken met een verzameling werken uit de oudheid, de middeleeuwen en latere tijden,
zowel uit het oosten als uit het westen. In Mariinsky II, de tweede operazaal van
Sint-Petersburg en geopend in 2013, kunt u een opvoering van Verdi’s Rigoletto bijwonen.
Maandag 22 april sluiten we deze Rusland-reis af met een vaartocht over de grachten van
Sint-Petersburg. U vaart langs de monumenten van de stad aan de oevers van de Neva. Aan
het eind van de middag vliegen we met een rechtstreekse KLM-vlucht terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.395,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 96,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Het zwanenmeer

€ 136,00

Le nozze di Figaro

€ 37,00

Rigoletto

€ 69,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 5-sterren Hotel Palace Bridge in
Sint-Petersburg
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Visumaanvraag (t.w.v. € 95,=)
• Deskundige reisleiding
Meer informatie over het visum voor Rusland:
Voor uw visumaanvraag gaan we ervan uit dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Mocht
dat niet zo zijn, dan dient u vooraf met ons kantoor contact op te nemen.
Voor uw visumaavrnaag zijn de volgende gegevens nodig:
• Polisnummer van uw zorgverzekering, alsmede een verklaring van deze waarop staat dat
voor de aanvrager voor de visumdata dekking is in de Russische Federatie.
• Een geldig paspoort. Let op: dit dient nog 6 maanden geldig te zijn na het vervallen van
het visum, en dient tevens twee naast elkaar gelegen lege pagina's te hebben voor het
plaatsen van het visum.
• Een pasfoto waarin u recht in de camera kijkt (de foto moet voldoen aan de eis van een
pasfoto voor uw paspoort).
MUSICO Reizen verzorgt het digitale aanvraag-proces en laat de visa in de paspoorten
plaatsen door het Russische Consulaat. U wordt tijdig geïnformeerd over de te volgen
procedure.
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

