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   Följ med M-magasin på en fängslande resa till St Petersburg och 
Moskva! 
   Resan börjar i enastående och betagande St Petersburg som 
ligger vid stranden av Neva och kallas för Rysslands Venedig. Hela 
staden står med på Världsarvslistan och är den enda staden i hela 
världen som fått denna hedersbetygelse. Vi besöker Eremitaget med 
sina konstskatter och Katarinapalatset i Pushkin.  
   Vi ska också se en rysk balettföreställning som säkert blir en 
höjdpunkt för många!  
   Vidare med snabbtåg till huvudstaden Moskva där vi åker på en 
stor rundtur och besöker Kreml med Livrustkammaren och de 
berömda Fabergé-äggen. Middag och folkloreföreställning står 
också på programmet liksom lite tid för 
shopping på något av de stora varuhusen i 
Moskva.  
   Med oss på resan har vi vår mycket 
omtyckta reseledare och ciceron Peter Wik 
och från M-magasins följer Amelia Adamo 
med! 
 
Program 
 

Dag 1, lördag 4 juni: 
Stockholm – St Petersburg 
Avresa från Stockholm Arlanda med Finnair via Helsingfors till St Petersburg. Här möter Peter Wik 
och vår engelsktalande lokalguide för en rundtur i världens mest eleganta och sofistikerade stad! 
Vi beundrar vackra palats, utsmyckade broar och intressanta monument i staden som grundades 
av Peter den Store på 1700-talet. Vi ser Palatstorget och det magnifika Vinterpalatset, den stora 



Isakkatedralen och den livliga huvudgatan Nevskij prospekt. Vidare förbi Peter Paulfästningen på 
Harön vid Nevas norra strand. Peter den store lät uppföra  
fästningen under det Stora nordiska kriget för att skydda den dåvarande ryska huvudstaden mot 
svenska angrepp. Mitt i fortet reser sig den graciösa spiran på Peter Paulkatedralen. Incheckning 
på vårt hotell där vi ska bo tre nätter. När vi har packat upp samlas vi igen för ett glas rysk 
champagne innan kvällens middag. Åter till hotellet med buss för en god natts sömn inför 
kommande dagars spännande program! Notera att det är många och långa promenader till fots 
under denna resa.   
Middag ingår. 

 
 
 
Dag 2, söndag 5 juni: 
St Petersburg 
Frukost på hotellet och sedan väntar en heldagsutflykt där vi börjar med en tur till Pushkin ca 25 
km utanför St Petersburg. Staden är uppkallad efter Rysslands största och mest folkkära poet, 
Alexander Pusjkin, men grundades under 1700-talet då den hette Tsarskoe Selo. Staden Pushkin 
växte upp kring den ryska tsarens sommarresidens uppfört till sin fru Katarina I. 
Katarinapalatset lämnades i ruiner efter nazisterna framfart under andra världskriget men 
renoverades sedan till dagens storslagna palats som är ett välbesökt turistmål. I den fantastiskt 
vackra slottsträdgården ligger flera palats och paviljonger. Lunch tillsammans under dagen.   
 

På eftermiddagen beger vi oss till Vinterpalatset och Eremitaget, vackert beläget utmed Nevas 
flodbank. Det är ett av världens mest berömda museum för västerländsk konst med över tre 
miljoner värdefulla föremål som ingår i museets unika samlingar. Vinterpalatset, den forna tsarens 
palats, utgör den största delen av Eremitaget som består av sex byggnader totalt. De praktfulla 
salarna med guld och andra utsmyckningar är enastående och rundturen är överväldigande! Efter 
en heldag med fantastiska intryck är det skönt att komma hem till hotellet på kvällen som 
tillbringas på egen hand. Det finns gott om restauranger nära hotellet och reseledaren tipsar 
gärna.  
Frukost och lunch ingår. 

 
 



Dag 3, måndag 6 juni: 
St Petersburg 
Frukost på hotellet varefter vi åker på dagens utflykt som går till det spektakulära Peterhof-
palatset beläget på den södra stranden av finska viken strax utanför St Petersburg. Peterhof 
palatset är omgiven av magnifika trädgårdar med vackra fontäner och kallas för Rysslands 
Versailles. Anläggningen grundades år 1711 av Peter den Store som ett kungligt palats och är med 
på Unescos världsarvslista. Den officiella invigningen ägde rum år 1723. Palatset och parken 
planerades till stor del av Peter själv, och ett genomgående tema i utsmyckningarna är Rysslands 
seger i Stora nordiska kriget. Peter den store besökte Versailles 1716 och fick här mycket 
inspiration och en vilja att Peterhof skulle överglänsa Versailles. 
Vi går på en rundtur i palatset och strosar omkring i de vackra trädgårdarna. Lunch tillsammans 
under dagen.  
Åter till hotellet på eftermiddagen och lite tid på egen hand för shopping och en bit mat innan det 
är dags att för ännu en höjdpunkt på resan, nämligen en balettföreställning. St Petersburg är 
vaggan för den berömda ryska baletten skapad av Marius Petipa på 1900-talet. Vi njuter av en 
magisk kväll! Frukost och lunch ingår. 

 
 
 
Dag 4, tisdag 7 juni: 
St Petersburg - Moskva 
Tidig frukost på hotellet varefter vi checkar ut för att ta snabbtåget till Moskva. Tågresan 
mellan St Petersburg och Moskva tar ca fyra timmar och vi når den ryska huvudstaden cirka  
kl 13.00. Vid ankomst åker vi på en rundtur för att få en överblick av den fascinerande ryska 
huvudstaden belägen vid Moskvafloden. Det är Europas folkrikaste stad med 13 miljoner invånare 
som sägs ha grundats år 1147 av ”Jurij den Långarmade” och som sedan utplånats några gånger 
men byggts upp igen. Här finns Rysslands politiska, ekonomiska och kulturella centrum. Vi ser 
stadens viktigaste sevärdheter som Bolsjojteatern, Röda torget och muromgärdade Kreml och den 
spektakulära Vasilijkatedralen som byggdes i mitten på 1500-talet.  
Efter rundturen beger vi oss till hotellet för att checka in på vårt hotell med restauranger och 
shopping runt hörnet. Resten av kvällen på egen hand. Någon kanske vill shoppa på det kända 
varuhuset GUM eller bara strosa omkring och njuta av alla praktfulla byggnader.  
Frukost och smörgåspaket på tåget ingår. 

 



 
Dag 5, onsdag 8 juni: 
Moskva 
Frukost på hotellet varefter vi ska besöka Kreml, den gigantiska fästningen som är omgärdad av 
en 2235 meter lång mur med hela 19 torn. Redan på 1100-talet lät fursten Jurij Dolgorukij uppföra 
en träfästning på platsen och vi känner Kreml som maktcentrum för såväl Sovjetunionen som 
dagens moderna Ryssland där president Putin numera huserar. Inne på Kreml-området finns flera 
vackra palats, katedraler och tsarklockan. I Kremlparken står eken som Jurij Gagarin planterade 
efter sin första rymdfärd. Strax öster om Kreml ligger det berömda Röda Torget som kantas av 
den spektakulära Vasilijkatedralen (Frälsarkatedralen) som är världens högsta ortodoxa 
katedral. Här låg Boris Jeltsin på lit de parad och det var här som punkgruppen Pussy Riots gjorde 
sitt omtalade provokativa framträdande.  
 
Vi får också höra om Sovjetunionens fall med presidenten Michail Gorbatjov som arbetade för 
förändring (perestrojka) och öppenhet (glasnost) samt ökad demokratisering. Vid en kupp 1991 
avsattes han och kuppmakarna sade sig vilja stoppa sönderfallet. Armén stödde dock Gorbatjov 
och en ny högt uppsatt partimedlem, Boris Jeltsin, blev centralgestalt emot kuppmakarna. Kuppen 
misslyckades vilket innebar slutet för Sovjetunionen och istället uppstod landet Ryssland som en 
självständig stat med Boris Jeltsin som första presidenten.  
Lunch tillsammans under dagen.  
 
Vidare ska vi besöka Armoury Museum, Livrustkammaren, som är Rysslands äldsta museum. 
Här finns unika samlingar av juveler, hovdräkter, gåvor och de berömda Fabergé-äggen. Här kan 
man också titta på alla de vagnar som Peter den Store och Katarina färdats i.  
 
Vi ska också besöka Moskvas tunnelbana som är den vackraste i världen. Ett mästerverk av 
konst och arkitektur med fantastiska statyer, väggmålningar, mosaiker och färgglad marmor. 
Kristallkronor är ingen ovanlig syn i tunnelbanan heller! Åter till hotellet.  
 
På kvällen ska vi äta middag tillsammans och se en folkloreföreställning med rysk musik och 
dans som blir en fin avslutning på vår sista kväll i Ryssland. 
Frukost, lunch och middag ingår.   
 

 
 
 
Dag 6, torsdag 9 juni: 
Moskva – Stockholm 
Frukost på hotellet samt utcheckning varefter vi ska bege oss till flygplatsen för vårt flyg hem.  
Full av nya insikter landar vi i Stockholm. Frukost ingår. 
 
  



Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant  SEK 23.695 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant  SEK 25.695 
Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  
 

I priset ingår: 
• Klimatkompenserat flyg med Finnair i ekonomiklass Stockholm/Göteborg/Köpenhamn–

Helsingfors–St Petersburg & Moskva–Helsingfors–Stockholm/Göteborg/Köpenhamn.   
• Tågresa i andra klass St Petersburg – Moskva inkl smörgås & måltidsdryck 
• 3 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell i St Petersburg inkl frukost  
• 2 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell i Moskva inkl frukost 
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter, besök och entréer 
• 5 frukost, 3 luncher och 2 middagar inkl ett glas vin/öl, vatten, kaffe/te samt 1 

smörgåspaket inkl måltidsdryck på tåget 
• Peter Wik som svensktalande reseledare 
• Engelsktalande lokalguide  
• Representant från M-magasin  

 

Ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 5 nätter    SEK 3.795 
• Visum via Interlink Service, ca    SEK 1.500 
• Dricks till lokalguide och busschaufför ca EUR 5 per resenär/dag   
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 

Visum 
Alla svenska medborgare behöver visum för inresa till Ryssland. I skrivande stund måste ansökan 
ske på traditionellt sätt med pass och visumansökan hos Interlink Service, Rysslands officiella 
visum center i Stockholm eller Göteborg.  
Elektroniskt visum gäller endast för St Petersburg i dagsläget och vi besöker även Moskva så 
därför gäller traditionell visumansökan. Pris för ett traditionellt visum är ca SEK 1.500 inklusive 
postservice med rekommenderat brev till Interlink Service t&r. 
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 35 deltagare med dagens valutakurser (2/2-21). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle. Fri avbokning och 
återbetalning av anmälningsavgiften fram till och med 30/9. Vid avbokning efter detta 
datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avbokningskostnad. Slutbetalning ska 
vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura. Vid avbokning 
mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman 
måste erläggas.  
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Ryssland, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot 
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att 
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring 
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha 
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver 
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com  
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