




 In het noorden van Rusland ligt Sint-

Petersburg, de tweede grootste stad van 

Rusland. De stad werd gesticht door 

Tsaar Peter de Grote. Deze stad hoort 

bij de mooiste steden van Europa. 





 vlucht met Brussels Airlines: Brussel 

09u00, Sint-Petersburg 12u55 

 ontmoeting in de luchthaven  

 begeleide stadsrondrit met een bezoek aan 

de Izaäkkathedraal 

 gezamenlijk avondmaal in het restaurant 

van hotel en overnachting 

 



 na het ontbijt ontmoeting met de gids 

 transfer naar “paleizencomplex“ 

 begeleid bezoek van het paleis van Catharina    

 bezoek aan Peterhof 

 excursie van lager park met zijn vele 
fonteinen 

 gezamenlijk avondmaal in het restaurant van 
hotel en overnachting 

 



 het ontbijt in het restaurant van het hotel 

 bezoek aan Hermitage 

 bezoek aan de “Kerk van de verlosser van het  

bloed “ 

 lokale lunch in het restaurant Vodogray met 

folkloremuziek 

 vrije tijd in het centrum van de stad 

 



 ontbijt in het restaurant van het hotel 

 bezoek aan de metro 

 begeleid bezoek aan het Russisch museum   

 wandling op de belangrijkste straat van de 

stad Nevsky Prospekt 

 vrije tijd in het centrum van de stad  



 ontbijt in het restaurant van het hotel 

 excursie naar de Petrus- en Paulusvesting 

 transfer naar de luchthaven 

 Terugvlucht van Sint-Petersburg 12u30 

naar Brussel 14u30 



1.269 euro per persoon in een tweepersoonskamer 

(singelopleg: 100 euro) 

 

 

Betaling: 

bij inschrijving: 300 euro (niet terugbetaalbaar) 

tegen 01/03/2020: 350 euro 

Tegen 01/08/2020: rest  

 

 

Minimaal 15 deelnemers 



 

 Vlucht heen en terug met Brussels Airlines, 23 kg ingecheckte bagage 

 Verblijf in hotel Saint Petersburg****, kamer met zicht op de rivier Neva (volgens 

beschikbaarheid) 

 Ontbijt van dag 2 t.e.m. dag 5 

 Lunch op dag 3 

 Avondmaal in het hotel op dag 1 en 2 

 Gids in het Nederlands bij alle uitstappen en bezoeken 

 transport volgens het programma 

 toegangskaarten voor musea, metro: volgens het programma 

 Hoofdtelefoons in Hermitage 

 Visa ondersteuning 

 Sojka Travel begeleider 

 Reis- en annulatieverzekering 

 Fooienpot 

 Garantiefonds reizen via Wonderreizen Zottegem, lic. A5603 

 BTW, verblijfstaksen 



 

 Maaltijden niet beschreven in het programma 

 Persoonlijke uitgaven, drankjes 

 Eventuele toeslagen voor brandstof en/of bagage 

 Verplaatsing naar de luchthaven van Brussel 

 

 Bij inschrijving 300 euro 

 Vanaf 01/03/2020: 50% 

 Vanaf 01/08/2020: 100% 

 

 Reispas die nog 6 maanden geldig is op de datum van de terugreis 


