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Vertrek tussen  
01 APRIL en 30 OKTOBER 2022 

 
5 dagen / 4 nachten 
 
Ontdek de stad van de Tsaren in 
een programma dat bezoeken in 
de voormiddag en vrije 
namiddagen combineert voor een 
meer persoonlijke benadering van 
de culturele hoofdstad. 
 

 
Prijs per persoon in dubbel : 

Vanaf 

1.350€ 
(op basis van min. 2 pers.) 
Singletoeslag : 380€ 
 

(Gedetailleerd programma zie 
keerzijde) 

 
 

Praktische info, formaliteiten en algemene voorwaarden, zie : www.7plus.be 
Meer info te verkrijgen via onze partner : uw reisagent 

 

The art of cultural travel 
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7PLUS, DAT ZIJN OOK REIZEN NAAR AZIË, EGYPTE, EUROPA, 

HET MIDDEN-OOSTEN, LATIJNS AMERIKA, MAROKKO EN AfRIka. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

5 dagen / 4 nachten  
Privé afreis elke dag  
Hotel 1852 (5*) in kamer en ontbijt   
 
Ontdek de stad van de Tsaren in een 
programma dat bezoeken in de voormiddag en 
vrije namiddagen combineert voor een meer 
persoonlijke benadering van de culturele  
hoofdstad. Het te voet ontdekken van Sint-
Petersburg geeft u een overzicht van deze 
majestueuze stad. 
 
 
1. Brussel – Sint-Petersburg              
Vluchten naar Sint-Petersburg, met tussen-

landing. Formaliteiten, onthaal en transfer 

naar het hotel. 

2. Sint-Petersburg                      
Wandeling om de belangrijkste delen van het 
historisch centrum te ontdekken, bezoek aan 
de Kerk van de Verlosser op het Bloed en aan 
de Kazankathedraal.  
Vrije namiddag of facultatief bezoek aan 
Tsarskoje Selo, het paleis van Catharina en de 
Amberkamer. Vrije avond of mogelijkheid om 
een folkloristische show bij te wonen. 
 
3. Sint-Petersburg                         
Wandeling door de wijk van het winterpaleis 
om de architecturale diversiteit van de stad te 
ontdekken.  
Uitgebreid bezoek aan de Hermitage met de 
privé appartementen van de tsaren, staats- 
ruimtes en vele andere ontdekkingen.  
Vrije middag of mogelijkheid tot het maken 
van een optionele boottocht op de kanalen 
(tijdens de vaarperiode). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
4. Sint-Petersburg  
Vrije dag of mogelijkheid om een excursie 
naar Petrodvorets te maken. In het park van 
bijna 1.000 ha zijn talrijke paleizen en 
fonteinen te bewonderen. De beroemdste 
fontein is de ‘Grote Waterval’ die uit 37 
beeldhouwwerken, 142 waterstralen en 64 
fonteinen bestaat (de fonteinen zijn in 
werking van mei tot september en naargelang 
de buitentemperatuur). 
 
5. Sint-Petersburg – Brussel              
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding. 
 
Inbegrepen in de prijs 
- de lijnvluchten LH (economy klasse L) : 
Brussel – Frankfurt – Sint-Petersburg - 
Frankfurt – Brussel 
- de luchthaven-, veiligheidstaksen en 
brandstof (€ 176 op 22/07/21) 
- het verblijf in het hotel 1852 (5*) in kamer en 
ontbijt 
- alle bezoeken en toegangsgelden voorzien in 
het programma  
- de diensten van een lokale Frans-, 
Nederlands- of Engelssprekende privé gids, 
tijdens de bezoeken op dag 2 en 3  
- de transfers luchthaven / hotel / luchthaven 
 
Niet inbegrepen in de prijs 
- de visumkosten 
- de lokale fooien 
- de niet vermelde maaltijden en dranken  
- alle soorten verzekeringen 

 

The art of cultural travel 


