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RESA TILL VIBORG OCH ST. PETERSBURG  

23. – 27.5.2019 

 
 

 

 

 

Preliminärt program 
 

To 23.5 Avfärd tidigt på morgonen från Österbotten. Vi håller paus på lämpliga ställen och kommer till Viborg på 
kvällen. Besök på Viborgs bibliotek som Alvar Aalto har ritat. Inkvartering på hotell och middag på 

Runda Tornet. 

 
Fre 24.5 Frukost på hotellet och start mot St. Petersburg. Vi träffar vår guide och besöker Peter Paulfästningen 

som är St. Petersburg äldsta del och en av stadens främsta sevärdheter. Efter besöket äter vi lunch och 
sedan finns det tid att på egen hand bekanta sig med staden.  

 Vi bor på hotell i centrala St. Petersburg.  
 På kvällen finns det möjlighet att gå på cirkus eller balett (tilläggspris). 

 

Lö 25.5 Frukost på hotellet. Vi börjar dagen med att köra till Peterhof som ligger ca 30 km utanför St. 
Petersburg. Vi besöker parken tillsammans med vår guide och tar sedan båten tillbaka till St. 

mailto:myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi
http://www.kokkolanmatkatoimisto.fi/


     

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

     

 

Travel Agency Kokkolan Matkatoimisto Oy 
Tehtaankatu 8   Tel +358-6-823 8300  email: myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi 

67100 Kokkola, FINLAND  Fax +358-6-823 8346 www.kokkolanmatkatoimisto.fi 
    

    

 
 

Petersburg. Vi äter lunch och fortsätter sedan med ett besök i Fabergémuséet. Museet har bl.a. 9 

världsberömda kejserliga påskägg, en fin samling ryskt silver från 1850- till 1900-talet, rysk målarkonst 

från 1800- och 1900-talen och ryska ikoner.  
 

Sö 26.7 Frukost på hotellet. På förmiddagen besöker vi Impressionistiska avdelningen på Eremitaget. Vi äter 
lunch på restaurang och besöker sedan Heliga Xenias kyrka och Jusupov palatset.  

 
Må 27.5 Frukost på hotellet. Vi startar hemresan och och kör mot Finland via Terijoki. Lunch på finska sidan. 

Tillbaka i Österbotten är vi på kvällen. 

 
 

 
Resans pris 

- 950 eur/person, förutsätter minst 25 resenärer 

 
I priset ingår 

- Busstransport enligt programmet  
- Inkvartering 4 nätter på hotell i delat 2-personers rum inkl. Frukost 

- Middag på Runda Tornet 

- Inträde till Alvar Aalto biblioteket 
- Svensktalande lokalguide i St Petersburg 

- Inträden till Peter Paulfästningen, Peterhof, Fabergé museet, Eremitaget och Jusupovs palats  
- båtresa Peterhof – St Petersburg 

- 3 luncher i St Petersburg, lunch på hemresan 
- Gruppvisum (finska medborgare) 

- Reseledarens tjänster 

 
Tillägg för 

- Enkelrum 190 eur/person 
- Resenärsförsäkring från 39 eur/person 

- Cirkus eller balett 

 
För gruppvisum behövs (finska medborgare) 

- Tydlig kopia på ditt giltiga pass (uppslaget med personuppgifterna), passet ska vara i kraft minst 6 
månader efter resan 

- Ett passfoto (färg, ljus bakgrund, högst 6 mån gammalt) 
- Ifylld och undertecknad visumansökningsblankett 
- Reseförsäkringsintyg med giltighetstid och resenärens namn samt försäkringsbolagets stämpel och 

underskrift, intyget ska vara på engelska eller finska 

 
 

Reseledare 

 Görel Ahlnäs 
 

 
 

Anmälningar och förfrågningar senast 20.3.2019 till: 

 
KARLEBY RESEBYRÅ AB 

TEL (06) 823 8300 
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi 
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