RUSSLANDS CRUISE 2017

LangsTsarenes
vannveier

ST. PETERSBURG Elven Neva
Sjøen Ladoga
Elven Svir
Sjøen Onega
Den vite sjø
MOSKVA Elven Volga

9. – 19. August 2019

Reisen arrangeres med min. 10 Pers.

PRIS kr 17 845 per
pers i dobbeltlugar på
dekk 2 (Hoved-dekk)
Dekk 3 Juniorsuite: kr 23 700
per person
Andre dekk kun på forespørsel
Tillegg dobbeltlugar som
enkel: kr 6 780
PRISEN INKLUDERER:
* Fly til St. Petersburg fra OSLO
og retur til OSLO fra Moskva
* Alle måltider under hele cruiset
* 7 utflukter m lokalguide og
Kjell som reiseledere
* All transport til og fra skipet
* Underholdning omboard
* Assistanse både fra reiseledere og ombordguide.

IKKE INKLUDERT:
*kr 625 i tilslutning fra Bergen,
og Trondheim kun utreise!
* Reiseforsikringer
* Flyplassavgift og skatt som er
på kr 1408 (per 17.10.18)
* Tips for besetning 50€ og på
utflukter er ikke inkludert!
Beregn ca 75 € per person i tips

PÅMELDING FØR 1. April 2019
Post @ travelandlearn.no
Tel 47 89 60 60
Medlem av

VÅRT ELVECRUISE I RUSSLAND 2019!
Vi tilbyr på nytt et fantastisk cruise fra St. Petersburg til Moskva. Våre tidligere cruise
på denne strekning var en stor success og mange av dere har bedt oss om å arrangere
cruiset om igjen. Vi håper både medlemmer og venner vil ta like godt imot dette
tilbudet som det vi opplevde sist. Vi vil selvsagt gjerne se flere nye venner bli med
denne gangen. Vi har fått til en reise med en rimelig pris hvor nesten alt er inkludert.
Vi har kun et visst antall lugarer reservert for vår gruppe. Vær derfor rask med å
sende oss din påmelding før vi er utsolgt. Kjell guider alle utflukter også på norsk
MS Rublev. Byggeår 1981 (renovert i
2011). Lengde: 125 m; Bredde: 16,7 m;
Dybde: 3 m; Fart: 25,5 km/h; Besetning: 112.
Kapasitet: 240 pass.
Standardlugarene er små men praktiske
(ca. 9,5 m²) og ligger på alle tre dekk. To
enkeltsenger, lite kjøle-skap og
luftkondisjonering. Dusjbad, wc. TV. Stort
vindu som kan åpnes.
Juniorsuitene er noe større (ca. 15 m²) og
ligger på dekk 3. To enkeltsenger, lite
kjøleskap og luftkondisjonering. Dusjbad og
wc. Morgenkåpe og tøfler. Stort vindu som
kan åpnes. TV
Rederiet Mosturflot har en flåte på ni båter,
hvorav MS Rublev er en svært hyggelig
båt. Fellesområdene er lyse og pene, med
to og to barer, og på dekkene er det
komfortable sitte-grupper. I salongen på
øverste dekk tilbys gratis Wi-Fi. I
resepsjonen kan man mot et tillegg på ca.
25 euro få tilgang til Wi-Fi som også kan
benyttes i lugaren. Dekningen varierer.
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DAY 1: Fredag 9. August

St. Petersburg til Moskva
ANKOMST ST. PETERSBURG

Avreise OSL kl.12:50 med SAS via Stockholm
til St Petersburg.
Fra Bergen
PRICE:
£ 1.210
per 09.00 direkte til
Stockholm 10.20 og så til St. Petersburg. Fra Trondheim kl 08.40 via Oslo og Stockholm.
pers in chared cabin
Fra Stavanger 09.50 via København og Stockholm. Ved ankomst St. Petersburg kl 17.00
transfer til skipet. Velkomstcocktail og middag
We om
alsokvelden.
have a few cabins for

DAG 2: Lørdag 10. August

singel use at an extra cost of: € 815

ST. PETERSBURG (skipet ligger i havnen)

St. Petersburg ligger på 42 øyer ved utløpet INCLUDES:
til Neva-elven i Finskebukten. Gjennom byen
Flight to Vienna
renner det i alt 65 elver og kanaler. Byen ble *grunnlagt
i 1703and
av back
Peterfrom
1. og 1712-1918 var
Bucarest (London Heathrow)
dette hovedstaden i Russland. I dag er St. Petersburg
Russlands
nest
største
by med fem
* All meals during the whole cruise
millioner innbyggere. INKLUDERT TUR: by rundtur
med
buss.
”afternoon tea and nightsnacks”
* 10 og/eller
ekscursions
w localguide
and
EKSTRAUTFLUKG: Katarinapalasset, Pushkin
Peter
1.s sommerpalass
PeterHof
Kjell and Slomo as tourmanagers

DAG 3: Søndag 11. August

* All transfers
to and from ship
ST.
PETERSBURG
(vi seiler i 17-tiden)

* Winetasting
onboard
INKLUDERT TUR: Verdens største kunstmuseum;
Eremitasjen
(Vinterpalasset)
*
Three
conserts
onboard
Ved 17-tiden kaster skipet loss og cruiset på elven Svir begynner.
Om kvelden serveres det
* Service from both localguides
russiske spesialiteter til middag og vi underholdes
med folkloreshow.
Tour- and Cruisemanager.

DAG 4: Mandag 12. August

* Mandatory tip forSvir
the crew
is
MANDROGI,
Elven
Included in the price with £ 17

Vi ankommer Mandrogi om morgenen, en pittoresk «grønn miljølandsby» ved Svir-elven.
I dag nyter vi en riktig russisk “Shashlyk” – grillfest
i land istedenfor den vanlige lunsjen om
NOT INCLUDED:
Airporttaxes
at appr £musikk.
60 per pers
bord (værforbehold). Skipet byr på underholdning
med folklore
SIGN
BEFORE 15. JUNE
ØYAUP
KIZHI
A
deposit
of
£ 800
has to
Hele morgenen seiler vi på Onega, Europas nest største
innsjø,
førbevipaid
om ettermiddagen
on ordering (£ 120 not refundable)
ankommer den lille øya Kishi i nordenden av innsjøen.
INKLUDERT TUR: På Kishi skal vi besøke travel-and-learn@hotmail.com
en samling russiske trebygninger i
tradisjonell stil som står på Unescolisten.Tel
Mest
+47imponerende
95 70 89 30 er den unike kirken i tre
med 22 kupler, bygget kun med meisel og øks uten en eneste spiker eller skrue.

DAG 5: Tirsdag 13. August

DAG 6: Onsdag 14. August

GORITSY

Etter frokost kommer vi til Goritsy, en typisk russisk landsby. Her kan vi også få tid til å
oppleve stedets atmosfære og besøke hjemmet til en av de lokale beboerne.
INKLUDERT UTFLUKT: Vi besøker Kirilow-Belozerskyklosteret fra 1300-tallet.

DAG 7: Torsdag 15. August

JAROSLAVL

Vi seiler videre på Volga og om morgenen legger skipet til kai i Jaroslavl
INKLUDERT TUR: Byrundtur med buss som inkluderer besøk i den vakre Eliaskirken.

DAG 8: Fredag 16. August

UGLICH

Vi nyter en avslappende formiddag om bord. Ved 16-tiden ankommer vi Uglitsj.
INKLUDERT TUR: Guidet byvandring til St. Dimitrij-kirken, også kalt Blodskirken.
I Uglich er det masser av boder og vi får tid å handle rimelig ting. I det vi fortsetter seilingen
mot Moskva blir det Kapteinens Gala Middag og Kapteinens kveld til ære for oss.

DAG 9: Lørdag 17. August

MOSKVA (skipet ligger i havnen)
Vi seiler den mektige Moskva-kanalen og ankommer Moskva i løpet av morgenen.
INKLUDERT TUR: By rundtur med buss, og vi får se mange av byens største
severdigheter, Den røde plass, Vasilij-katedralen, Bolshoi-teateret etc.
EKSTRAUTFLUKT: Moscow by night der du også kan bli med til metroene, som med sine
elegante stasjoner og overdådige stil regnes blant verdens flotteste.

DAG 10: Søndag 18. August

MOSKVA (skipet ligger i havnen)
INKLUDERT UTFLUKT: Kreml - som omfatter flere katedraler og palasser. (NB: Kreml
stenges enkelte ganger for publikum uten forvarsel.)
DAG 11: Mandag 19. August
Alle lugarer er utside lugarer.

Lege finnes ombord.

HJEMREISE

Etter frokost blir vi fraktet med buss til flyplassen og vårt fly kl 09.45 med Baltic Air via Riga
til Oslo kl 13.45. Ingen gjennomgående fly videre, må bestilles separat!

Viktig: Pass & visum se https://tass-norway.no/no

Det kreves visum for
reiser til Russland. Utstedelse av visum koster pr. 1.10.2018 kr 615 per person med ca 10
dagers behandlingstid. Vi kan være behjelpelig med å ordne det praktiske med visum mot et
servicehonorar på kr 350 per person. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig
pass og visum. Vi er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke har dette i orden ved
avreise. Kontroller at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreise. Søknadsskjema
for visum får du tilsendt med bekreftelse på reisen.

