Folke West Travelclub och Resans Vänner presenterar:
Den visumfria kryssningsresan i Peter den Stores fotspår:
Helsingfors -St Petersburg - Helsingfors 26.6. -30.6. 2019
Reseledare Nina Holmlund och Folke West

Peter den Store var stor till både kropp och dåd, en 202 lång cm koloss och
Rysslands förnyare! Som regent var han en verklig upplyst despot. När hans
kejserliga höghet grundade staden Petersburg på en öde plats i Neva floddeltat
invid den svenska gränsstaden Nyen, anade ingen att staden inom kort skulle bli ett
av Europas mäktigaste kultur- och maktcentrum!
I dag är staden St. Petersburg både ett värdefullt historiskt monument och en
pulserande trendig metropol. Under vår visumfria kryssningsresa bekantar vi oss
med de olika sidorna av St. Petersburg; den pulserande metropolen med fem
miljoner invånare samt den vackra parkstaden med underbara Petershof.
Ej att förglömma historien och Rysslands största kejsare, den legendariska Peter
den Store!
Resans dagsprogram
Dag 1, onsdag 26.6 Avgång från Helsingfors
Samling kl.16.30 – 17.00 i terminalen (våning 1) i Västra hamnen i Helsingfors. Vi
går ombord på Prinsessan Anastasia och har vårt första möte kl.17.30 i
konferensrummet på däck 8 med Folkes bildkavalkad från St Petersburg och
presentation av vårt reseprogram. Fartyget avgår mot St. Petersburg kl 19.Vi kan
följa avfärden uppifrån baren på däck nio. Sedan bjuds det på smaklig
buffetmiddag kl. 20.00. Som avslutning på kvällen njuter vi av fartygets ryska
underhållning i danssalongen.

Dag 2, torsdag 27.6. Första dagen i Petersburg.

Dagsprogrammet inleds 09.30 med Folke Wests föreläsning om Peter den Store i
konferensrummet på däck 8. Sedan stiger vi i land 11.00 och startar vår bussutfärd
i Peter den Stores fotspår. Vi besöker intressanta ställen med anknytning till
Peter den Stores tid: Forna svenskstaden Nyen, Peter den Stores stuga, PeterPaulfästningen, Petersporten, Peter-Paulskatedralen med kejsargravarna och
Bronsryttarstatyn. Lunch i stan innan vi checkar in på hotellet. Kvällen bjuder på
många möjligheter bland annat en underhållande Rysk Kabaré med traditionell
folkmusik och dans.
Dag 3, fredag 28.6. Andra dagen i St Petersburg.

Efter frukost, kl. 09.00 startar vår utfärd med Nina Holmlund till det Kejserliga
sommarpalatset Peterhof, som är lika praktfullt som förebilden Versailles i
Frankrike. Det finns mycket att se och vi tar oss god tid och besöker bland annat
Kejsarpalatset och skattkammaren. Parkernas fantastiska springbrunnar och vackra
planteringar är även väl värda en grundlig inspektionstur.
Vi intar en lunch i den sköna parken innan vi återvänder till Petersburg. Där är

programmet fritt med tillfälle för fantastisk shopping.

Kvällen är reserverad för kulturella aktiviteter. Petersburg erbjuder bl.a. balett,
cirkus och jazz i världsklass samt utomordentliga restauranger.
Dag 4, lördag 29.6. Tredje dagen i St Petersburg.
En skön dag i Petersburg - Nina Holmlund drar en utfärd till Blodkyrkan och det
Kejserliga palatsets vackra trädgårdgård. Alternativt erbjuds en utfärd med
Folke West till Ryska konstmuseet i Mihailovs slott. I museets samlingar finns
cirka 400 000 utställningsföremål, som täcker över tusen år av den ryska konstens
historia.

Klockan 16.00 avgår vår buss från hotellet tillbaks till Prinsessan Anastasia och
klockan 18 intar vi en gemensam middag ombord. Därpå följer vår tredje träff i
konferensavdelningen med presentation av kommande resor. Efter mötet kollar vi

in fartygets artisters fartfyllda föreställning i nattklubben.
Dag 5, söndag 30.6 Tillbaka i Helsingfors.
Prinsessan Anastasia anländer till Helsingfors klockan åtta men man behöver
inte gå iland förrän klockan 10. Frukosten är serverad 7-10. Vår kryssnings resa
är förbi – nu stundar bildernas och minnenas tidevarv!
Resans pris 695.-A ytterhytt per person i dubbelrum och 954.- i enkelrum
633.-B innerhytt per person i dubbelrum och 851.- i enkelrum
I priset ingår:
Båtresorna t/r med St Peter Lines fartyg Anastasia i fönsterhytt
Busstransfers mellan hotellet och hamnen tur retur
I St. Petersburg inkvartering i hotell 2 dygn
Utfärden Peter den stores fotspår i Petersburg
De programenliga mötena under resan tur och retur
Programenliga måltider 4 frukostar, och 2 middagar
Reseledarnas Nina Holmlund och Folke Wests service samt lokalguiderna
Utfärderna
Utfärderna är inte obligatoriska – man kan även ta sig runt på egen hand.
Torsdag Utfärden Peter den stores fotspår ingår i resan pris, lunch 25.Fredag Kejserliga sommarpalatset St Petershof 75,- lunch 25.Lördag Blodskyrkan och det kejserliga sommarpalatsets park 25.Alternativt Museet för Rysk konst i Mihailovs slott 25.Boka utfärderna på förhand och betala kontant ombord.
Kvällsprogram i Petersburg
Torsdag kväll Rysk kabaré med folkmusik och dans
Fredag kväll möjlighet till balett- opera- eller cirkusföreställning
Bäst att boka biljetterna i förväg – vi informerar om de olika möjligheterna.
Hotell i St. Petersburg
Hotell Grand Hotel Nevsky Bekvämt hotell med centralt läge.
Princess Anastasias tidtabell
Helsingfors – St. Petersburg 26.6.19.00 – torsdag 27.6. 09.00
St. Petersburg – Helsingfors lördag 29.6. 19.00 – söndag 30.06 08.00
Anmälningar och förfrågningar
folkewest.travelclub@gmail.com –
Ring eller texta 045 2684066 eller 045 1027255
Info www.resansvanner.fi
Anmäl dig vänligen genast – deltagarantalet är begränsat! Välkommen!
Nina Holmlund och Folke West

