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D AV I D S F O N D S  C U LT U U R R E I Z E ND AV I D S F O N D S  C U LT U U R R E I Z E N

R E ISDATA
µè 1µmeiµ2015
µç 8µmeiµ2015

µè 15µmeiµ2015
µç 22µmeiµ2015

µè 29µmeiµ2015
µç 5µjuniµ2015

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer:µµ€µ2875µ
toeslagµ1-persoonskamer:µ€µ395µ
min.µ30,µmax.35µdeelnemers

I N BEGR E PE N
µ+ Privébezoek aan de Petrus- en 

Paulusvesting
µ+ Voorstelling in het Mariinsky- of 

Mikhailovskytheater
µ+ Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies
µ+ Reisbegeleiding en lezingen door Mia 

Doornaert
µ+ Lokale Nederlandstalige gidsen
µ+ Gebruik van de audiofoon
µ+ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
µ+ Voorreisvergadering op zaterdag 

  11 april 2015

µ+ Een handig reisgidsje met stads- en 
metroplannetjes

µ+ Verblijf in het centraal gelegen Mar-
riott Grand***** in Moskou en in het 
kwaliteitsvolle Marriott Pushkin**** 
in Sint-Petersburg

µ+ Volpension vanaf het avondmaal op 
dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 8

µ+ Lijnvluchten Brussel-Moskou 
rechtstreeks met Brussels Airlines 
en Sint-Petersburg-Brussel met LOT 
Polish Airlines via Warschau, de 
luchthaventaksen

µ+ Sapsansneltrein tussen Moskou en 
Sint-Petersburg

µ+ Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

µ+ Visumkosten en -regeling
µ+ Annulerings-, bagage- en bijstands-

verzekering

Met Mia Doornaert naar

MOSKOU & SINT-PETERSBURG
D E  N I E U W E  E N  O U D E  H O O F D S TA D :  R U S L A N D  I N  E E N  N OT E N D O P

Moskou is een metropool met vele gezich-
ten en een roerige geschiedenis. Van Ivan 
de Verschrikkelijke, de Romanovs, Catha-
rina de Grote, Lenin, Stalin en Gorbatsjovs 
perestrojka, tot Jeltsin en het einde van de 
Sovjet-Unie. Het is een stad van oligarchen 
of nieuwe rijken en meer dan ooit het poli-
tieke hart met Poetin en Medvedev. Al zit 
ze misschien diep, de Russische ziel is hier 
alomtegenwoordig!

µµ De Wapenkamer van het Kremlin
µµ De beroemde Tretyakovgalerij
µµ De metro van Moskou
µµ Voorstelling Circus van Moskou

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Check-in 
en avondmaal. We snuiven meteen de sfeer 
op tijdens een wandeling op het Rode Plein, 
het symbool bij uitstek van Rusland. Hier 
kunnen we ook al de Basiliuskathedraal zien, 
een architectonisch wonder.

DAG 2: Moskou O-M-A
Na het ontbijt geeft Mia Doornaert een eerste 
lezing. Vervolgens bezoek binnenin de Basilius-
kathedraal. In de namiddag naar de Tretyakov-
galerij, het sublieme museum voor Russische 
kunst. We duiken onder in de schitterend ge-
decoreerde metro. ‘s Avonds wonen we een 
voorstelling bij van het Circus van Moskou.

DAG 3: Moskou O-M-A
Bezoek aan het Kremlin en de 3 kathedralen. 
Ook de wapenkamer staat op het programma 
met zijn unieke collectie aan hofkleding, wa-
penuitrustingen, koetsen en juwelen van de 
tsaren en tsarina’s.

In de namiddag gaan we op zoek naar de 
boeiende architectuur van Moskou, van ‘sta-
linistische barok’ tot art nouveau en art deco.

DAG 4: Moskou – Sint-Petersburg O-M-A
We rijden langs het Novodevitsji-klooster 
en wandelen even over het beroemde kerk-

hof, waar tal van vermaarde politici, musici, 
schrijvers en wetenschappers begraven liggen. 
In de namiddag nemen we de snelle Sapsantrein 
die ons in vier uur naar Sint-Petersburg brengt.

µµ De uitgebreide kunstcollectie van de 
Hermitage
µµ Het Catharinapaleis en het beroemde 
Peterhof
µµ Privébezoek aan de Petrus- en Paulus-
vesting
µµ Voorstelling in het Mariinsky- of Mi-
khailovskytheater (speelplan later be-
kend)
µµ Boottocht op de kanalen 

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
Uitgebreid bezoek aan de historische stads-
kern met o.a. de Sint-Isaakkathedraal, de 
Sint-Nikolaaskerk en de Troitskakerk. Verder 
naar de Hermitage, een van de beroemdste 
musea ter wereld, waar we een keuze zullen 
maken uit de rijke collectie.

Na het diner brengen we een privébezoek 
aan de Petrus- en Paulusvesting, waar we in 
alle rust de verhalen horen over de Russische 
tsaren die er begraven liggen.

DAG 6: Sint-Petersburg O-M-A
Met de bus naar Poesjkin of Tsarendorp 
(Tsarskoje Selo), het buitenverblijf van de 
tsaren met het Catharinapaleis en de legen-
darische Amberkamer.

In de namiddag naar het Nevskiklooster 
en verder langs de Neva, het Smolnyklooster, 
het Taurisch Paleis, de Transfiguratiekerk en 
de Fontanka met het Sjeremetevpaleis. 
’s Avonds wonen we een voorstelling bij in 
een van de beroemde theaters van de stad.

DAG 7: Sint-Petersburg O-M-A
Naar Peterhof, het ‘Versailles van het Oosten’: 
een reusachtig complex van kastelen en plei-
nen. Deze zomerresidentie van de Russische 
tsaren is vooral beroemd voor zijn waterval-
constructies zoals de ‘Grote Cascade’ met zijn 
64 fonteinen en meer dan 250 beelden. We 
genieten hier van een privécocktail voor we 
lunchen in een restaurant in het park.

Terugkeer naar de stad en vrije tijd om 
te flaneren of een terrasje te doen op de be-
roemde Nevski Prospekt. ’s Avonds diner in 
restaurant Demidov met zigeunerfolklore.

DAG 8: Sint-Petersburg - Brussel O-M
Na het ontbijt maken we een boottocht op de 
kanalen van Sint-Petersburg. Vervolgens naar 
het schitterende Yussupovpaleis, dat onder 
meer het decor vormde van de gruwelijke 
moord op Raspoetin. Na het middagmaal in 
de stad rijden we naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

PITE R
Zo noemen de inwoners van Sint-Petersburg hun stad, 

vaak met tederheid in de stem. We ontdekken er 

de grootsheid van het oude en nieuwe Rusland: de 

centrale verkeersader Nevski Prospekt, stijlvolle brug-

gen over de riviertjes en kanalen, het Paleizenplein 

met de wereldberoemde Hermitage, de Petrus- en 

Paulusvesting aan de overkant van de Neva en de 

kathedraal waar een hele reeks tsaren begraven lig-

gen. Ronduit spectaculair zijn de tuinen van Peterhof, 

het Russische Versailles aan de Finse Golf. Aan de 

andere kant van de stad, in Tsarskoje Selo, ligt het 

paleis van Catherina de Grote.

MIA DOORNAERT studeerde Klassieke 
en Oosterse talen en Politieke wetenschap-
pen aan de KU Leuven. Ze werkte 38 jaar op 
de buitenlandredactie van De Standaard, 
en reisde in die functie de wereld rond. Nu 
schrijft ze als onafhankelijk buitenlandexpert 
een column in De Standaard en neemt deel 
aan het openbaar debat over internationale 
verhoudingen.
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