WEEKPROGRAMMA
Hier vind je het weekverloop van jouw Summer Bash reis in Rusland:
Dag 1 – Vertrek + Dag in Moskou
‘s Morgens rijden we met de metro richting het centrum. Onderweg bezichtigen we
een aantal indrukwekkende metrostations, ook wel ‘ondergrondse volkspaleizen’
genoemd, die tot de mooiste ter wereld kunnen worden gerekend. De metrotour
eindigt bij het indrukwekkende Rode Plein waar je ruim de tijd krijgt om het plein
eens goed van dichtbij te bekijken. Naast de hoge muren van het Kremlin zie je
natuurlijk ook de wereldberoemde Basiliuskathedraal (circa € 7 p.p.) en het chique
warenhuis Goem waar je een heerlijk kopje koffie kunt drinken.
Na de pauze wandelen we via het Monument van de Onbekende Soldaat naar het
Russisch Museum. Hier wordt de geschiedenis van Rusland verteld door middel van
een geweldige collectie cultuurschatten vanaf het Kievse Rijk, een
vroegmiddeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, tot aan de Oktoberrevolutie.
Een afdeling is gewijd aan waardevolle kunstwerken uit het bezit van de tsarenfamilie
Romanov. Hierna rijden we met de metro naar de gezellige artiestenwijk Arbat. Hier
kan je op de autovrije Oude Arbatstraat even gezellig rondwandelen.

Dag 2 – Moskou verder verkennen
We maken met de bus een uitgebreide stadsrondrit langs verschillende belangrijke
monumenten en regeringsgebouwen, prachtige kerken en kathedralen, bekende
pleinen en bruggen, enkele Stalinistische wolkenkrabbers en imponerende
monumenten. Vanaf de Lenin Hills (Mussenberg), waar ook de Lomonossov
Universiteit staat, heb je een prachtig uitzicht over deze uitgestrekte stad. Onderweg
bekijken we in het Victory Park het gedenkmonument ter ere van de overwinning in

de Tweede Wereldoorlog. In de middag bezoeken we het Kremlin, de zetel
de Russische regering.

van

Deze oude vesting, met een dikke muur van meer dan 2 km lang, symboliseert al
eeuwen het centrum van de Russische macht. Naast de verschillende
regeringsgebouwen staan er op het grondgebied van het Kremlin ook een 5-tal
kathedralen en enkele paleizen. Het is een architecturale verzameling van gebouwen
daterend van de 15de tot de 20ste eeuw. Ooit was het de residentie van de tsaren en
tot 1700 werden zij hier ook begraven. Je krijgt een rondleiding van circa 2 uur
binnen de muren van het Kremlin waarbij we het interessante Patriarchpaleis en de 2
kathedralen bezoeken waarin de tsaren werden gekroond en begraven. We rijden
met de metro terug naar het hotel. Uiteraard kan je ook in het centrum blijven als je
dat wil.

Dag 3 – Sint-Petersburg
Na het ontbijt verlaten we onze hotelkamers. Je bagage kan je beneden in het hotel
afgeven (circa € 2 per koffer). Afhankelijk van de vertrektijd kan je nog een laatste
wandeling maken. Dan volgt er een transfer naar het station waar we op het perron
afscheid nemen van onze gids. Je reist met de snelle dagtrein in circa 4 uur de afstand
van 650 km naar Sint-Petersburg. Onderweg kan je even rustig nagenieten van alle
pracht en praal van Moskou terwijl het prachtige Russische landschap met pittoreske
dorpjes aan je voorbij gaat. In Sint-Petersburg staat onze gids al op het perron klaar
om ons te verwelkomen. Daarna is er de transfer naar hotel Moskva.

Dag 4 – Mix Moskou/Sint-Petersburg
Sint-Petersburg, de droomstad van tsaar Peter de Grote, is een van de mooiste
steden ter wereld! Om de stad beter te leren kennen maken we vanochtend een
uitgebreide stadsrondrit langs de belangrijkste paleizen en musea, de mooiste kerken
en de meest imposante kathedralen, waaronder de prachtige Sint-Isaackathedraal.
Onderweg zie je ook een aantal grachten en bijzondere bruggen. We brengen een
bezoek aan de Petrus -en Paulusvesting, de eerste nederzetting uit 1703 in de Nevarivier, van waaruit de nieuwe hoofdstad werd gebouwd.
In de gelijknamige kathedraal zie je verschillende keizerlijke sarcofagen, waaronder
die van de laatste tsaar Nicolaas II en zijn gezin. De vesting maakt deel uit van het
historisch centrum dat sinds 1990 op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. In de
middag rijden we naar het tsarendorp Poesjkin, zo’n 25 km ten zuiden van SintPetersburg. Hier staat het sprookjesachtige Catharina-paleis. Het was tsarina
Elisabeth die rond 1752 de Italiaanse architect Bartolomeo Rastrelli de opdracht gaf
dit zomerpaleis te bouwen. Hoogtepunten zijn de indrukwekkende 300 meter lange
barokke gevel, de magnifieke grote balzaal en de wereldberoemde barnsteenkamer.
Na de rondleiding door het paleis maken we nog een kleine wandeling door de
tuinen. In de namiddag worden we weer bij ons hotel afgezet.

Dag 5 – Sint-Petersburg verder verkennen
We schenken uitgebreid aandacht aan de Hermitage, een van ‘s werelds grootste en
bekendste musea. De Hermitage is gehuisvest in het, door de Italiaanse architect
Bartolomeo Rastrelli ontworpen, Winterpaleis waar eens de tsaren gedurende de
winter maanden verbleven. Het fantastische trappenhuis, de beschilderde plafonds
en de mooie zalen tonen de pracht en praal waarop de Russische tsaren zo dol
waren. De enorme collectie schilderijen van grote meesters zoals Rembrandt, Rubens
en zelfs Leonardo da Vinci, is vooral te danken aan Catharina II. Zij kocht hopen kunst
op in West-Europa. Na een interessante rondleiding door een gedeelte van dit
immense museum en een korte koffiepauze ben je vrij om in het museum te blijven.
Er zijn nog voldoende kunstschatten te bewonderen. Je kan natuurlijk ook op eigen

gelegenheid de stad gaan verkennen. De transfer terug naar je hotel (het
eenvoudigst met de taxi of te voet) dien je vandaag ter plaatse zelf te regelen.
Er zijn nog verschillende bezienswaardigheden in het centrum van de stad die je
vanmiddag kan bezoeken als je wil. Je kan bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de
prachtige Bloedkerk (Kerk van de Verlosser op het Bloed) of aan de interessante
Kunstkamer, het eerste museum van de stad opgericht door Peter de Grote.
Vanuit het hotel rijden we met de metro naar het Alexander Nevski-klooster dat in
1710 door Peter de Grote werd gesticht. Hij was in de veronderstelling dat Alexander
Nevski op deze plek in 1240 de grote veldslag tegen Zweden had gewonnen. Nog
iedere dag worden in dit klooster kerkdiensten opgedragen. Dit bijzondere klooster
draagt de titel 'Lavra' (klooster in de hoogste rangorde). Op het kloosterkerkhof
liggen beroemde schrijvers en componisten begraven waaronder Rubinstein en
Tsjaikovski. Op de gezellige Nevski Prospekt bezoeken we de imposante
Kazankathedraal met haar 96 zuilen.
Gelovigen lopen in en uit voor een gebedje of om een kaarsje op te steken. Dit is een
van de meest indrukwekkende gebedshuizen van de stad. Helaas worden de mooie
Isaackathedraal en de prachtige Bloedkerk uitsluitend gebruikt als museum waardoor
de mystiek daar een beetje verloren is gegaan. Na de lunchpauze krijgen we een
rondleiding door het Russisch Museum bij het Plein van de Kunsten. Het museum is
gehuisvest in het prachtige Mikhailovsky-paleis. Het paleis werd ontworpen door
Carlo Rossi voor groothertog Mikhail, de zoon van tsaar Paul I. Hij kreeg het paleis ter
compensatie omdat hij nooit op de troon zou zitten. Het museum bezit een van de
grootste collecties Russische kunst ter wereld. Hier hangen onder andere werken van
Repin en Roeblev. De entree met het fantastische trappenhuis, de beschilderde
plafonds en de mooie zalen zijn een lust voor het oog. Na een interessante
rondleiding wandelen we weer terug naar het hotel. Vanavond kan je een kleurrijke
folklore show bijwonen.

Het volledige bovenstaande excursieprogramma is mee inbegrepen in de prijs voor jouw
rondreis door Rusland met Summer Bash.

