Sibelius
13-daagse individuele multi-citytrip doorheen Rusland en de Baltische
Landen. Vertrek op vrijdag of zaterdag.

Dag 1 : Brussel - Moskou
LOT lijnvlucht naar Moskou (met overstap). Onthaal door uw privé gids. Kort stadsbezoek op weg
naar het hotel en bezoek aan enkele van de prachtig gedecoreerde metrohaltes die de stad rijk is.
Installatie in Hotel Mercure Moscow Paveletskaya**** (of gelijkwaardig). Vrij diner en overnachting.

Dag 2 : Moskou
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van
de Russische hoofdstad, zoals bijvoorbeeld het Rode plein, de omwalling van het Kremlin, de
Lomonosov-universiteit,.... Interieurbezoek aan de Verlosserskathedraal. Bezoek aan het kerkhof van
het Novodievichiklooster. Vrije lunch. ’s Namiddags bezoek aan de Tretjakov-galerij, een must voor
liefhebbers van iconen en Russische schilderkunst vanaf de 11de eeuw. Vervolgens maakt u een
wandeling doorheen de Arbatwijk. Vrij diner en overnachting.

Dag 3 : Moskou - St. Petersburg
Bezoek aan het Kremlin en aan de wapenkamer. Het Kremlin is in feite de volledig ommuurde en
versterkte bovenstad. Hier bevinden zich enkele prachtige paleizen en kathedralen. Interieurbezoek
aan één van de kathedralen. De wapenkamer van het Kremlin herbergt de schatten die de tsaren
door de eeuwen heen verzameld hebben. Vrije lunch. ’s Namiddags transfer naar het station. Vertrek
per sapsan sneltrein naar Sint-Petersburg. Aankomst te Sint-Petersburg tegen de avond. Onthaal
door uw privé gids en transfer naar het Hotel Ambassador**** (of gelijkwaardig). Vrij diner.
Overnachting.

Dag 4 : St. Petersburg
Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zowel het prachtig
gedecoreerde Winterpaleis als de collecties Europese schilderkunst zijn van onschatbare waarde.
Vrije lunch. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste
bezienswaardigheden zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit,... Vrije namiddag
voor een wandeling op de majestueuze flaneerboulevard Nevsky Prospect.

Dag 5 : St.-Petersburg
Excursie naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), 27km ten zuidwesten van de stad gelegen, voor een bezoek
aan het Catharinapaleis, de zomerresidentie van Catharina de Grote. Het paleis werd na de
verwoestingen van WO II volledig heropgebouwd. Bezoek aan de paleistuinen. Vrije lunch. ’s
Namiddags brengt u een bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het
centrum van de stad. Hier liggen de Romanovs begraven en krijgt u een goed beeld op de
geschiedenis van de tsaren. Vrij diner en overnachting.

Dag 6 : St.-Petersburg - Helsinki
Ontbijt. Transfer naar het station. Vertrek met de Allegro-trein naar Helsinki rond 11u30. Aankomst
te Helsinki rond 15u. Transfer van het station naar het Hotel Klaus K**** op eigen houtje (of
gelijkwaardig). Vrij diner. Overnachting.

Dag 7 : Helsinki - Tallinn
Ontbijt. Vrije dag voor een individueel bezoek aan de stad. Transfer naar de haven op eigen houtje.
Ferry naar Tallinn rond 16u30. Aankomst rond 18u30. Check-in in het Hotel Nordic Forum**** (of
gelijkwaardig). Vrij diner. Overnachting.

Dag 8 : Tallinn
Ontbijt. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek aan de middeleeuwse Hanzestad Tallinn, met haar
boven- en benedenstad. Vrije lunch. Zeker een bezoekje waard is het Kadriorg-paleis met bijhorende
tuinen. Deze zomerresidentie werd opgericht door Peter de Grote als cadeau voor zijn echtgenote
Catharina II. Optionele excursies: zie website of prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 9 : Tallinn - Riga
Ontbijt. Vertrek per Lux Express autocar naar Riga rond 09u. Aankomst te Riga rond 13u30. Installatie
in het hotel Wellton Riverside & Spa**** (of gelijkwaardig). Vrije tijd voor een individueel bezoek aan
de stad. Vrij diner. Overnachting.

Dag 10 : Riga
Ontbijt. Vrije tijd voor een stadsbezoek aan Riga. Het oude stadsdeel zal ongetwijfeld een
onvergetelijke indruk maken op u, met haar prachtig gerestaureerde koopmanshuizen en gezellige
bars en bierkelders. Laat u bekoren door de pracht en praal van de historische bouwwerken zoals de
Mariakathedraal, de Petruskerk, de Poedertoren en door de prachtige Jugendstilhuizen die de stad
rijk is. Optionele excursies: zie website of prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 11 : Riga - Vilnius
Ontbijt. Vertrek per Lux Express autocar naar Vilnius rond 09u30. Aankomst te Vilnius rond 13u40.
Installatie in het Hotel Artis Centrum**** (of gelijkwaardig). Vrij diner. Overnachting.

Dag 12 : Vilnius
Ontbijt. Vrije tijd voor een stadsbezoek aan Vilnius, met aandacht voor de middeleeuwse en
moderne stadsdelen. Bezoek zeker de beroemde universiteit, de prachtige barokke Petrus &
Pauluskerk en de laatgotische St.-Annakerk. Vrije lunch. Een echte aanrader is een excursie naar
Trakai, gelegen op 30 km van Vilnius. Bezoek er de middeleeuwse stad, eens de hoofdstad van
Litouwen. In de schilderachtige omgeving te midden het Galvesmeer ligt de grote, gotische,
bakstenen eilandburcht met het historisch museum. Optionele excursies: zie website of
prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 13 : Vilnius - Brussel
Check out en transfer naar de luchthaven voor de LOT lijnvlucht naar Brussel (met overstap).

