WALLNERS BUSS

ÖSTERSJÖKRYSSNING TA LLINN - ST PETERSBURG - HELSINGFORS
Dag 1
Avresa från Gävle/Sandviken
18:00 Färjan MS Princess Anastasia avgår från Stockholm mot
Tallinn, St Petersburg och Helsingfors
Vi äter middagsbuffé & frukost ombord och bor i dubbelbädds hytt insides!
På denna kryssning över Östersjön får vi uppleva den ryska atmosfären med god mat och dryck.
Ombord serveras internationella rätter såväl som ryska med specialiteter såsom saltgurka, blinier och
kaviar. Båtarna erbjuder underhållning varje kväll, besök Champagne baren, sjung karaoke på Rabbit
Bar-puben eller besök showen på båtens nattklubb.

Dag 2.
Välkommen till Tallinn!
Tallinn, som är Estlands huvudstad, ligger som en vacker pärla i Finska viken. Den medeltida
innerstaden är en av de bäst bevarade i Europa och finns på Unescos världsarvslista. Hansastaden
Tallinn har länge dominerats av tyskar, svenskar och ryssar och idag ser vi fortfarande stora
influenser från Hansatiden. Ändå har Tallinn lyckats behålla sin estniska själ och identitet. Tallinn är
en liten stad som ändå har allt. I Gamla Stan med sin unika atmosfär finns kaféer, gallerier,
restauranger, hotell och pubar och är populär bland turister och den lokala befolkningen. Det
moderna Tallinn som finns utanför Gamla Stan har en varierad blandning av arkitektur – från de
moderna höghusen i stadens centrum och distrikt med helt återställda träbostäder från 20-talet till
massiva bostadsområden som byggdes under Sovjettiden och som visar exempel på hur funktion
segrade över formgivning på den tiden.
Utforska den rika kulturen och de många intressanta sevärdheter under din vistelse i en trevlig
atmosfär!

Lokal Guide 3 timmar
En lokal guide möter er vid ankomst i hamnen och ni får möjlighet att uppleva de viktigaste
sevärdheterna i Tallinn, antingen med den egna bussen eller till fots.
__________________________________________________________________________
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Dag 3
Välkommen till St Petersburg!

Vackra St Petersburg är Rysslands näst största stad och var landets huvudstad från år 1712 fram till
och med 1918 då Moskva åter blev huvudstad. En av St Petersburgs mest välkända byggnader är
Vinterpalatset, som har spelat en central roll i stadens politiska och kulturella historia. Det turkosa
palatset med dess vita och guldfärgade detaljer byggdes för att fungera som hem åt stadens grundare
Peter den Store och hans familj.
St Petersburg är beläget längst in i den finska viken och är av den anledningen full av kanaler, staden
kallas därmed ofta för "Nordens Venedig". I St Petersburg finner vi ståtliga katedraler, kupoler och
storslagen arkitektur. Här finns ett stort utbud av museer inom konst, politik, litteratur, vetenskap
med mera. Eremitaget är ett av världens främsta museum, Ryska museet med världens största
samling av rysk konst samt den berömda Marinsky teatern.
Flodkryssning på Neva

Floden Neva är den viktigaste vattenvägen i St. Petersburg och staden ligger längs med stränderna
och över öarna på det breda deltat. Vi seglar längs floden Neva i S.t Petersburg och passerar
fästningen Peter-Paul, glider under några av stadens vackra broar och passerar eleganta sevärdheter
som sommarträdgård och Mariinskijteatern samtidigt som vi får lära oss om historien kring staden.
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Entré till Peterhof Grand Palace & Garden samt lunch på Orangeriet
En av St Petersburg mest kända och populära sevärdheter är slottet och parken vid Peterhof (även
känd som Petrodvorets) ofta kallad "den ryska versionen av Versailles", även om jämförelsen gör
orättvisa till storheten och omfattningen av denna majestätiska egendom. Den spektakulära parken
på Peterhof är anmärkningsvärd för det stora utbudet av stilar i både layout och funktion. Slottet och
parken representerar nästan två århundraden av europeisk aristokrati; stilbildande och överdådigt
magnifikt.
19:00 Färjan avgår mot Helsingfors
Middag ombord
________________________________________________________________________
Dag 4

Välkommen till Helsingfors
Finlands huvudstad är också Finlands största stad och är belägen vid Finska viken. Tack var dess läge
är staden också landets främsta sjöfartsstad. Helsingfors grundades den 12 juni 1550 av den svenska
kungen Gustav Vasa för att fungera som rival till Hansastaden Reval (Tallinn). Staden fick sin
nuvarande placering 1640. Helsingfors har stått värd för många stora arrangemang, bland andra
Olympiska Spelen och Europeiska Säkerhetskonferensen. Staden har också varit Europas
kulturhuvudstad. Helsingfors skärgård består av 315 öar och är väl värd ett besök! Här finns små
obebodda öar men också öar med trevliga restauranger och övernattningsmöjligheter.
Helsingfors är en populär destination för turister. Här finns en strandlinje om många kilometer och
det mesta av stadens centrum ligger nära vattnet, bland annat den välbesökta marknadshallen. Många
av Helsingfors attraktioner är också relaterade till havet. Sveaborg är en fantastisk sevärdhet som
också finns upptagen på Unescos världsarvslista. En solig dag spenderas gärna på stranden Hietsu
som är Helsingfors största strand.
Helsingfors, liksom hela Finland, är känt för sin design och arkitektur och den mest kända
konstnären är förmodligen Alvar Aalto.
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Sibelius Finland Experience
SIBELIUS FINLAND EXPERIENCE är en förstklassig upplevelse där Sibelius musik och
bilder från finska naturen möter varandra på Musikhusets Konsertsal. Kompositioner av Sibelius
(Granen, Romans, Rondino, Valse Triste och Finlandia) uppförs på violin och flygel. Konserten
erbjuder också illustration baserad på den berömda grafikern Erik Bruuns konst och bilder. Jean
Sibelius (1865-1957) var en fosterlandsvän och en kompositör som erövrade världen. Han skapade
den finländska rösten som man förstår överallt i världen.

Lokal Guide 2 timmar
Gruppen får bekanta sig med Helsingfors genom en guidad rundtur antingen med den egna bussen
eller på fots.
Färjan avgår mot Stockholm och vi äter vår middag ombord
Dag 5
Vi anländer till Stockholm och efter en god frukost ombord åker vi sista biten hem!
___________________________________________________________________________
I resans pris ingår:
1 x Kryssning med St.Peterline Stockholm – Tallinn – St.Petersburg – Helsingfors - Stockholm
i insides dubbelhytt, inklusive frukost och middagsbuffé.
1 x Guidad rundtur i Tallinn (med lokal guide & egen buss) 3 timmar
1 x Guidad rundtur i St.Petersburg (med lokal guide & buss) 8 timmar
1 x Guidad rundtur i Helsingfors (med lokal guide & egen buss) 2 timmar
1 x Flodkryssning på Neva 1 timme
1 x Inträde Peterhof Grand Palace och trädgårdarna
1 x Sibelius Experience
1 x Lunch på Orangeriet i St.Petersburg
Bussresa
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