
Storbyrejse til Rusland
5 dage

Skt. Petersborg, Ruslands mest vestlige storby, bliver også kaldt Nordens Venedig på grund af dens 
mange kanaler. Peter den Stores smukke skabning undgik stalinismens arkitektoniske indgreb, og 
dens store arv fra zarernes tid er stort set uberørte. Skt. Petersborg blev bygget med det 18. og 19. 
århundredes europæiske pomp og pragt og ordentlighed, hovedsageligt af europæiske arkitekter og 
resultatet er en af Europas smukkeste storbyer, strategisk beliggende ved Østersøens østligste bred 
og med adgang til verdenshavene. 

Her er barokpaladser i pastelfarver med ekstravagant luksus og imponerende kunstsamlinger, mu-
seer med unikke kunstværker og kunstgenstande, pompøse katedraler og kirker med guldbelagt og 
farvestrålende løgkupler og gyldne spir, gamle fæstningsværker, historiske monumenter og statuer, 
smukke parker og meget mere. Alt sammen på UNESCOs liste over bevaringsværdig kulturarv og alt 
sammen noget vi kommer til at opleve på rejsen, til denne smukt beliggende by ved Den Finske Bugt.
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Tag med til Ruslands kulturelle skattekammer og oplev en af Europas 
smukkeste byer med palæer og kunstsamlinger fra Peter den Stores tid

Magiske Thailand

Skt. Petersborg
med dansktalende 

rejseleder



Skt. Petersborg

København

Rejsen dag for dag
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Dag 1 · DanmarK – ruslanD
afrejse Danmark og ankomst til skt. Petersborg

Først på formiddagen flyver vi med SAS direkte fra Københavns 

Lufthavn til Skt. Petersborg i Rusland. 

Skt. Petersborg blev grundlagt i 1703 af zaren Peter den Store 

på bredden af Neva-floden og Den Finske Bugt og skulle fungere 

som et ”Vindue til Europa”. Det var som led i hans planer om bl.a. at 

tiltrække vesteuropæiske kunstnere og intellektuelle til byen. 

Ruslands hovedstad med det tysk inspirerende navn Skt. Peters-

borg, blev på ordre fra tsar Nikolaj den 2. omdøbt til Petrograd, 

der ligesom det oprindelige navn betød ”Peters By”. Byen forblev 

Ruslands hovedstad indtil Lenin og hans styre flygtede til Moskva 

den 5. marts 1918. Lenin døde i Moskva den 23. januar 1924 og 

blot tre dage efter blev Petrograd omdøbt til Leningrad – ”Lenins 

By”. Efter Sovjetunionens sammenbrud udskrev bystyret i Lening-

rad en folkeafstemning om, hvorvidt byen skulle have sit gamle 

navn tilbage. 54 % stemte for, og den 6. september 1991 var Skt. 

Petersborg tilbage på landkortet.

I dag er Skt. Petersborg Ruslands anden største by, en af lan-

dets absolut flotteste og romantiske og den byder på kulturelle 

seværdigheder i verdensklasse. Heriblandt Vinterpaladset og det 

verdensberømte Eremitage Museum, der ligesom mange af den 

centrale bydels andre smukke paladser og monumenter er på UNE-

SCO’s liste over bevaringsværdig kulturarv. 

Efter indrejseformaliteterne møder gruppen den dansktalende 

lokalguide som de kommende dage vil vise os rundt i en af Europas 

smukkeste byer. Lokalguiden er uddannet professionel guide og 

har et stort lokalkendskab og viden omkring den russiske historie 

og seværdigheder. 

Vi kører direkte til vores centralt beliggende hotel og efter værel-

sesfordelingen er resten af eftermiddagen til fri disposition. 

Om aftenen mødes vi til velkomstmiddag med russiske specialite-

ter og folkloredans. 

Der er denne dag inkluderet en let anretning på flyveturen mellem 

København og Skt. Petersborg og velkomstmiddag.

Dag 2 · sKT. PeTersborg
byrundtur, st. Isaak’s Katedral, Peter og Paul Fæstningen og 

den danske Kejserinde Dagmar 

Efter morgenmad på hotellet tager vi hul på vores spændende ud-

flugtsprogram i en af Ruslands smukkeste byer, hvor vi får et godt 

indtryk af byen og dens mange spændende seværdigheder.

Vi starter med en køretur ad hovedgaden Nevsij Prospekt. Den 25 

meter brede og fire kilometer lange hovedgade blev anlagt af Peter 

den Store og er bl.a. kendt for mange af bygningernes fremragen-

de arkitektur, indkøbscentre med et vareudvalg i alle prisklasser, 

butikker og barer. 

Turen fortsætter forbi Alexandrinsky Teateret og videre til 

Kunstpladsen med sine flotte bygninger, som det lille Opera- og 

Balletteater, Det Etnografiske Museum og Russiske Museum. 
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Sidstnævnte indeholder den største samling af russisk kunst på et 

museum. Museet blev grundlagt i 1895 af zaren Nikolaj 2. til minde 

om hans far.

Senere kommer vi forbi Admiralitetet, der med sit 72 meter høje 

gyldne spir er Skt. Petersborgs vartegn. Dagens største og mest 

kendte seværdighed er nok Vinterpaladset og Eremitagen, som 

huser en af verdens absolut største kunstsamlinger på mere end 

tre millioner kunstværker af bl.a. Rembrandt, Michelangelo, Picasso, 

Van Gogh og måske verdens største samling af de franske impres-

sionister. Vi gemmer den store rundvisning til i morgen og nøjes 

med at se den imponerende bygning udefra i dag.

På pladsen foran Vinterpaladset står den såkaldte Alexandersøjle, 

som blev rejst for at fejre sejren over Napoleon i 1812. Pladsen 

er omkranset af Generalstabsbygningen og har været arnested 

for mange historiske demonstrationer og spillede en central rolle i 

1917, da Vinterpaladset blev indtaget af bolsjevikkerne.

På Vasilij øen ser vi de smukke bygninger som Kunstkammeret, 

Universitetsbygningerne og Rostral søjlerne inden vi besøger 

St. Isaac’s Katedral. Katedralen er en af de smukkeste og største 

kirker i Skt. Petersborg bygget som symbol på stabiliteten af den 

ortodokse kirke og det russiske monarki. Alt ved kirken er stort og 

massivt og den siges at kunne rumme 10.000 besøgende på en 

gang. Selv bygningen er 101,5 meter høj og øverst oppe troner 

en guldkuppel belagt med 100 kilo bladguld. Kirken rummer mere 

end hundrede vægmalerier, hvoraf mange er på adskillige hundrede 

kvadratmeter. Hertil kommer 600 kvadratmeter kunstværker i 

mosaik og trods de enorme dimensioner, er der ingen hvide vægge 

i kirkerummet. Alt er dekoreret med farverige malerier, mosaikker, 

figurer, marmor og forskellige kostbare stenarter.

Næste stop er ved Peter og Paul Fæstningen og katedralen af 

samme navn. Fæstningen og katedralen er anlagt på en lille 

sekskantet ø midt i Skt. Petersborg, hvor Neva-floden er bredest. 

Peter den Store lagde grundstenen i 1703. Det 122,5 meter høje 

sylespidse tårn i midten af fortet, som hører til Peter og Paul 

katedralen, blev bygget for at holde udkig mod svenskerne. Inde i 

Katedralen findes hele den russiske zars sarkofager, bl.a. Peter den 

Store og Ruslands sidste zar Nikolaj 2. Det er også her, vi finder 

gravstedet for den danskfødte Kejserinde Dagmar, der i 2006 

blev genbegravet ved siden af sin mand Aleksander 3. Katedralen 

er en oplevelse med dansk islæt, når du rejser til Skt. Peters-

borg. Fæstningen, som blev bygget af over 20.000 mand af den 

schweiziske arkitekt Domenico Trezzini, er aldrig blevet beskudt, 

men til gengæld rummer fæstningen et af Ruslands mest beryg-

tede fængsler. Fængslet ligger i Brubetskoj-bastionen med 260 

celler, hvor zarerne indespærrede deres politiske modstandere. Bl.a. 

Dostojevskij, Trotskij og Lenins storebror Alexander sad her. 

Dagens program slutter med en tur til Sommerpaladset i den 

smukke Sommerhave. Byens stolthed og et af de skønneste grønne 

områder i Skt. Petersborg. Den 12 hektar store park er beliggende 

ved Neva-floden og Fontanka-kanalen og er et yndet tilholdssted 

for byens borgere. Parkens skulpturer blev købt i Italien efter ordre 

fra Peter den Store. I parkens nordøstlige hjørne ligger Sommerpa-

ladset bygget i 1763, det er en lille perle blandt de mange palad-

ser, som findes i Skt. Petersborg. Den lille intime 2-etagers bygning 

blev bygget som Peter den Stores første palæ. 

Herefter returnerer vi til vores hotel hvor vejen går forbi Smolnyj 

Katedralen, der er et af de fineste eksempler på russisk barokbyg-

geri. Vi passerer også den verdensberømte panserkrydser Aurora, 
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som kort før kl. 22.00 den 7. november 1917 affyrede et løst skud, 

som signal til stormen på Vinterpaladset. Den blev i mere end 70 år 

hyldet som et af de vigtigste relikvier fra bolsjevikkernes kup. 

Efter en begivenhedsrig dag er vi tilbage på vores hotel sidst på 

eftermiddagen og aftenen er til fri disposition.

Der er denne dag inkluderet morgenmad.

Dag 3 · sKT. PeTersborg
Vinterpaladset og eremitage-samlingerne og oplevelser på 

egen hånd og mulighed for aftentur i byens metro

Denne formiddag besøger vi Vinterpaladset og Eremitage-sam-

lingerne i det palads, som tidligere var den russiske zars residens 

og arbejdsplads for 1500 tjenestefolk indtil revolutionen. Det 

kæmpemæssige palads blev bygget i en bombastisk barokstil af 

Rastrelli i 1762.

Selv om man ikke interesserer sig for kunst, er stedet absolut 

stadig et besøg værd. For selv om Vinterpaladset i dag er et af 

verdens ældste og mest berømte museer med en imponerende 

kunstsamling så huser det også så meget ekstravagant luksus, 

at man begynder at forstå, hvorfor der blev revolution. Vægge, 

lofter, gulve og møbler er kunstværker i sig selv, og mængden af 

guld virker næsten blændende. En af de store attraktioner er den 

såkaldte Jordantrappe, som zarerne brugte i forbindelse med cere-

monier, men mange andre rum er mindst lige så imponerende, bl.a. 

den kæmpestore tronsal, hvor zarens trone stadig står. Museet 

er inddelt i fem bygninger bestående af i alt 400 sale, og en tur 

gennem hele museet svarer til ca. 20 kilometer. Vi har kortet turen 

noget ned og for at få mest muligt ud af stedet, allierer vi os med 

en guide, som viser os rundt i dette prægtige palads.

Eftermiddagen er afsat til at man kan søge sit helt eget eventyr 

og rejselederen er naturligvis behjælpelig med gode råd og idéer 

til, hvordan tiden kan fordrives. 

Tag en tur forbi Blodskirken, med de farverige løgkupler og fabel-

agtige mosaikbilleder, gå en tur på det fashionable og farverige 

indkøbsstrøg, besøg et af byens mange museer, gå på opdagelse 

i det store indendørs marked Maltsevjski med kød, fisk og grønt, 

hop på en af de mange turbåde og tag på kanalrundfart, under de 

mange broer og få et gensyn med flere af byens berømte vartegn 

fra søsiden. Mulighederne er mange og for enhver smag.

Hvis der er stemning for det, vil rejselederen denne aften arran-

gere en tur rundt i Skt. Petersborgs Metro. En tur, der føles som en 

rejse til Jorden indre og som ikke findes tilsvarende noget andet 

sted i verden. Vi tør godt sige, at Metroen i Skt. Petersborg er en 

af verdens smukkeste – ja nok den smukkeste af alle. Glem alt om 

graffiti, her er stationerne i stedet som underjordiske paladser. 

Nogle er dekoreret med søjler, buer, mosaikker, skulpturer og kry-

stallysekroner. Nogle er holdt i jugendstil, mens andre igen er ud-

smykket med bronzerelieffer, revolutionære motiver mellem søjler 

og stuk-guirlander, forhaller er smykket med mosaikpaneler, vægge 

dekoreret med hvid marmor fra Uralbjergene og gulve belagt med 

rødlig granit fra Ukraine. Aftenturen er ikke inkluderet i rejsens og 

afhænger af deltagerantallet.

Der er denne dag inkluderet morgenmad.

Dag 4 · sKT. PeTersborg
Zarpaladset Peterhof eller Katharinapaladset og Den Finske 

bugt

I dag forlader vi storbyen for en kort stund og sætter kursen mod 
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sydkysten af Den Finske Bugt. Her, ca. 30 kilometer uden for Skt. 

Petersborg, ligger zarpaladset og Peter den Stores sommerresidens 

Peterhof. Paladset er opført efter inspiration fra Versailles slottet 

ved Paris, og mange synes endda, at resultatet er blevet endnu 

bedre. Paladset er 270 meter langt og ligesom Vinterpaladset, er 

her en overflod af guld og skulpturer, hvor vi endnu engang fasci-

neres af zarenes ufattelige pomp og pragt og den store samling af 

kunst, møbler og porcelæn – om muligt endda mere vulgært end i 

Vinterpaladset. 

Omkring paladset er anlagt en 800 hektar stor park, som er dæk-

ket med dækket med springvand, skulpturer og haveanlæg med 

flere kunstigt skabte vandfald. Rundt omkring i parken findes tre 

kunstige springvand, 64 ægte springvand og 37 forgyldte statuer, 

hvor Peter den Store har fået afløb for sin skæve humoristiske 

sans. Ét springvand sprøjter ind over en fredelig bænk, hvis man til-

fældigt kommer til at træde på en bestemt sten. Andre springvand 

er skjult i gruset og sprøjter uprovokeret ud på stien på bestemte 

tidspunkter. Nogle af vandfaldene i parken skjuler grotter med 

gyldne skulpturer og hemmelige huler. Parken deler sig i en øvre og 

en nedre del og de fleste nøjes med at se den 102 hektar nedre 

park. Vi  kan alligevel ikke nå at nyde hele parken. 

Mere overkommeligt er det at besøge det lille anlæg Mon Plaisir, 

hvor Peter den Store boede, mens byggeriet af resten stod på. I 

dag er det indrettet som museum, hvor vi får et mere realistisk 

indtryk af datidens liv med køkken og andet fra dagligdagen – dog 

naturligvis af en vis standard, så selv en zar ville kunne udholde 

livet dér. Fra Mon Plaisirs terrasse, er der en smuk udsigt over Den 

Finske Bugt.

Parkens springvand er lukket i perioden fra oktober til slut april. I 

den periode besøger vi i stedet for det lige så smukke og overdå-

dige Katharinapalads.  

Paladset blev i større eller mindre grad anvendt af de skiftende her-

skere, og efter zarstyrets fald blev store dele af interiøret bevaret. 

Slottet blev systematisk bombet af tyskerne under Ander Ver-

denskrig så kun skelettet stod tilbage. Paladset er sidenhen blevet 

restaureret, og efter Sovjetunionens fald er der ved hjælp af store 

koncertarrangementer skaffet midler til at yderligere forbedringer. 

Efter endnu en dag med pomp og pragt er vi tilbage på hotellet 

sidst på eftermiddagen. 

Aftenen er afsat til at man på egen hånd kan gå på opdagelse i 

byens gader.

Der er denne dag inkluderet morgenmad.

Dag 5 · ruslanD – DanmarK
Hjemrejse fra skt. Petersborg og ankomst til Danmark

Efter nogle begivenhedsrige dage i en af Europas smukkeste byer 

er det tid at returnere til Danmark. Sidst på formiddagen kører vi 

til lufthavnen. Herfra flyver vi med SAS først på eftermiddagen 

og pga. tidsforskellen lander vi i Københavns Lufthavn stort set 

samme tid, som vi lettede fra Skt. Petersborg. 

Der er denne dag inkluderet morgenmad og let anretning på flyve-

turen mellem Skt. Petersborg og København.
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Krav til rejsedeltagerne 

Alle eventyrlystne, der ønsker at opleve en anderledes og frem-

med kultur i en verdensdel, hvor tingene ikke nødvendigvis er som i 

Danmark, kan deltage på vores rejser. Alle i normal fysisk form kan 

deltage og rejsen anbefales ikke til gangbesværede.

Visum, pas og forsikringer

Der er visumpligt for rejser til Rusland. For at opnå visum kræves 

det som minimum at man har en rejseforsikring der er gældende i 

Rusland. Har man ikke det vil man blive nægtet visum. Team Benns 

er behjælpelig visering og yderlige informationer omkring dette 

fremsendes ved bestilling af rejsen. Pas skal være gyldig i mindst 6 

måneder efter hjemkomst fra Rusland. 

  

Temperaturer, tøj og sko 

Vores ture er forholdsvis aktive rejser, så det er vigtigt, at tøjet er 

praktisk og behageligt og passer til årstiden. Tjek evt. temperaturer 

på www. dmi.dk.

Russerne er meget afslappede med hensyn til påklædning. Jak-

kesæt og slips er dog lige så udbredt som i Danmark. I kirker og 

klostre er det et krav, at kvinder bærer tørklæder og er tækkelige, 

hvorimod mænd ikke må bære hovedbeklædning. Det anbefales at 

medbringe gode sko, som man kan holde ud at gå i og have på det 

meste af dagen. 

Vaccinationer

Inden rejsen bør du sikre dig, at du har evt. anbefalede eller påkræ-

vede vaccinationer. For alle rejser til Rusland kræves det, ligesom 

herhjemme, at man som minimum er vaccineret mod stivkrampe og 

difteri. Herudover anbefales det, at man kontakter egen læge eller 

Danske Lægers Vaccinations Service på www.sikkerrejse.dk. 

Valuta

Russiske Rubler (RUB) kan bestilles i egen bank eller hos Forex. De 

mest gængse kreditkort som MasterCard og Visa kan benyttes de 

fleste steder. Danske kroner kan veksles i nogle banker og på nogle 

hoteller, men det anbefales, at der medbringes Euro som så veksles 

til lokal valuta. 

elektricitet

Rusland har 220 volt som i Danmark. Oftest er det også samme 

type stik som i Danmark, men da der findes flere forskellige typer 

stik, tilrådes det at medbringe et adaptersæt med varierende 

valgmuligheder. 

Drikkepenge

I de fleste lande, vi rejser i, udgør drikkepenge-delen hovedparten 

af lønnen for de ansatte i turismeindustrien. Drikkepenge er noget 

de ansatte har ret til, men som ingen lov sikrer dem. På prissiden 

har vi angivet et beløb, som vi anbefaler. Oftest samles drikkepen-

gene ind af den danske rejseleder, som så står for tildelingen til de 

rette personer. At give drikkepenge er frivilligt, men god kutyme.

mad og drikke

Kendskabet til det russiske køkken er nok begrænset for de fleste 

og oftest præget af fordomme og forestillinger om langtidskogt 

kål og rødbedesuppe. Men selv om kærligheden til bondemad er 

rodfæstet i det russiske folk er her masser af restauranter som 

byder på alt fra beskedne egnsretter til kulinariske retter fra det 

internationale køkken. Til maden drikke russerne selv oftest te, 

mineralvand, øl og vodka men det er naturligvis også muligt at købe 

vin. Det anbefales, at man kun drikker vand på flaske. 

PRAKTISK INFORMATION TIL REJSEN
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Der tages forbehold for trykfejl -  opdateret  130912-ubn

PRISER PR. PERSON OG AFREJSEDATO

AFREJSE 2014
11. april kr. 5.490,- 
 
Tillæg for eneværelse kr. 1.190,-

BETALING:
Depositum er kr. 1.500,- pr. person som skal 
indbetales 7 dage efter bestilling. Restbeløb 

betales 60 dage før afrejse.

DELTAGERANTAL:
Rejsen gennemføres med min. 

15 og maks. 25 deltagere.

ForlÆngelse og ÆnDrInger:
Rejsen sælges som en hel “pakke”, og hvis der ønskes individuelle ændringer, vil der 

ikke være mulighed for refundering af de ydelser, der ikke benyttes. Anden hjemrejse 

kan arrangeres, såfremt der er plads på flyene, og mod et tillæg. 

ForbeHolD og ÆnDrInger:
Der tages forbehold for ændringer i programmet. I samarbejde med vores lokale sam-

arbejdspartnere tilstræber vi altid at afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men 

udefrakommende faktorer kan medføre ændringer og programpunkter kan risikere at 

udgå. Vær opmærksom på at rækkefølgen af udflugterne kan blive ændret grundet 

lokale aktuelle forhold, lukkedage osv. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle 

vores rejser løbende revideres og søges forbedret på baggrund af de tilbagemeldin-

ger, vi modtager efter hver rejse i form af rapporter fra rejseleder og kommentarer 

fra vores gæster. Ved eventuelle ændringer fremsendes et opdateret program straks 

efter disse er foretaget.

reJsens PrIs InKluDerer:
• Flytransport tur/retur København - Skt.  
 Petersborg med SAS.
• Alle kendte lufthavns- og flyafgifter.
• Udfl., transport og entréer jf. program.
• Indkvartering i dobbeltværelse (v. 2 pers.).
• 4 nætter på godt turistklassehotel.
• Morgenmad dagligt.  
• Velkomstmiddag. 
• Dansktalende lokalguide.

reJsens PrIs InKluDerer IKKe:
• Sygdomsafbestillingsforsikring.
• Rejseforsikring.
• Visum til Rusland kr. 950,- (formular frem 
 sendes ved bestilling af rejsen).
• Provinstilslutning (ring og hør nærmere).
• Drikkepenge til lokalguider og chauffører  
 (ca. Euro 20-30).
• Drikkevarer og øvrige måltider.
• Personlige fornødenheder.
• Tillæg for enkeltværelse.
• Alt som ikke er nævnt under ”rejsens pris
 inkluderer”.
• Reservationsgebyr på kr. 95,- pr. person.


