
REISDATA
 →  ma 20 augustus 2018
 ←  ma 27 augustus 2018

 →  ma 27 augustus 2018*
 ←  ma 3 september 2018

 →  wo 5 september 2018
 ←  wo 12 september 2018

*de afreis van 27 augustus gaat in omge-
keerde richting, van Sint-Petersburg naar 
Moskou, dus met andere volgorde maar 
met dezelfde inhoud van het programma

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.890
toeslag 1-persoonskamer: € 590
min. 15, max. 35 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. II voor een (ballet)

voorstelling in Sint-Petersburg 
(waarde: € 100)

++  De toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken 

++  Reisleiding en deskundige toelich-
ting door Mia Doornaert

++  Voorreisvergadering op zaterdag 
28 juli

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlandstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met stratenplan-

netjes
++  Overnachtingen met ontbijt in de 

hotels Marriott Grand***** in Mos-
kou en Crowne Plaza Ligovsky**** 
in Sint-Petersburg

++  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt op 
dag 8 in lokale restaurants of de 
hotels

++  Vluchten Brussel-Moskou en Sint-
Petersburg-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Visumregeling en -kosten
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering

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

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

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Check-in en 
avondmaal. U snuift meteen de sfeer op tijdens 
een wandeling op het Rode Plein, het symbool bij 
uitstek van Rusland. Hier kunt u ook al de Basi-
liuskathedraal zien, een architectonisch wonder.

DAG 2: Moskou O-M-A
Na het ontbijt geeft Mia Doornaert een eerste 
lezing. Daarna bezoekt u Basiliuskathedraal, 

‘de eerste Russische kerk’. U rijdt langs het 
Novodevitsji-klooster en wandelt even over 
het beroemde kerkhof, waar tal van vermaarde 
politici, musici, schrijvers en wetenschappers 
begraven liggen.

DAG 3: Moskou O-M-A
U bezoekt het Kremlin en de 3 kathedralen. 
Ook de ‘Wapenkamer’ met een unieke collectie 
aan hofkleding, wapenuitrustingen, koetsen 
en juwelen van de tsaren en tsarina’s staat 
op het programma. In de namiddag ontdekt 
u de boeiende architectuur van Moskou, van 

‘stalinistische barok’ over art nouveau tot art 
deco. ’s Avonds woont u een voorstelling bij 
van het Circus van Moskou. Laat avondmaal.

DAG 4: Moskou - Sint-Petersburg O-M-A
Na het ontbijt bezoekt u de Tretyakovgalerij, 
het sublieme museum voor Russische kunst. U 
daalt af in de mooi gedecoreerde ondergrondse 
haltes van de metro. Om 17.30 uur neemt u de 
snelle Sapsantrein die u in 4 uur naar Sint-
Petersburg brengt. Laat avondmaal.

Piter, zo noemen de inwoners van Sint-Peters-
burg hun stad, vaak met tederheid in de stem. 
U ontdekt de grootsheid van het oude en nieu-
we Rusland, de centrale verkeersader Nevski 
Prospekt, stijlvolle bruggen over de riviertjes 
en kanalen, het Paleizenplein met de wereld-
beroemde Hermitage, de Peter- en Paulvesting 
aan de overkant van de Neva en de kathedraal 
waar een hele reeks tsaren begraven liggen. De 
tuinen van Peterhof, het Russische Versailles 
aan de Finse Golf, zijn ronduit spectaculair. Aan 
de andere kant van de stad, in Tsarskoje Selo, 
ligt het paleis van Catherina de Grote. 

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
Na een lezing van Mia Doornaert wandelt u door 
de historische stadskern langs de St.-Isaakka-
thedraal, de Troitsakerk en de St.-Nikolaaskerk. 
U gaat verder naar de Hermitage, een van de 
beroemdste musea ter wereld. Na het avond-
maal brengt u een privébezoek aan de Peter- en 

Paulvesting waar u in alle rust de verhalen hoort 
van de Russische tsaren die hier begraven liggen.

DAG 6: Sint-Petersburg O-M-A
U bezoekt het schitterende Yussupov Paleis. Dat 
adellijke paleis vormde onder meer het decor van 
de gruwelijke moord op Raspoetin. Met de bus 
reist u naar Poesjkin of het Tsarendorp (Tsarskoje 
Selo), het buitenverblijf van de tsaren met het Ca-
tharina Paleis en de legendarische Amberkamer. 

’s Avonds woont u een voorstelling bij in een van 
de bekende theaters van de stad. Laat avondmaal.

DAG 7: Sint-Petersburg O-M-A
Vandaag gaat u naar Peterhof, het ‘Versailles 
van het Oosten’, een reusachtig complex van 
kastelen en pleinen. Die zomerresidentie van 
de Russische Tsaren is vooral beroemd voor 
watervalconstructies zoals de ‘Grote Cascade’ 
die maar liefst 64 fonteinen en meer dan 250 
beelden telt. U geniet er van een privécock-
tail en een middagmaal in een restaurant in 
het park. Daarna keert u terug naar de stad. 
Daar hebt u nog vrije tijd om te flaneren of om 
een terrasje te doen op de beroemde Nevski 
Prospekt. Tot slot geniet u van een avondmaal 
in een restaurant in de stad.

DAG 8: Sint-Petersburg - Brussel O
Na het ontbijt maakt u nog een boottocht op de 
kanalen van Sint-Petersburg. Tegen de middag 
vertrekt u naar de luchthaven voor de terug-
vlucht naar Brussel.

Met Mia Doornaert naar

MOSKOU & SINT-PETERSBURG
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