PROGRAM: CRUISE I ØSTERSJØEN OG
RUSSLAND
6 frokoster, 6 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo, ankomst Stockholm og innsjekk på skipet
Avgang kl. 18.00
Lunsj, middag
Vi flyr direkte til Stockholm, avgang om morgenen. Etter landing blir det busstransport til
havnen der vi sjekker inn på Jewel of the Seas. Skipet seiler kl. 18.00.
Før skipet seiler er det en obligatorisk sikkerhetsgjennomgang.
Før middag møtes vi i en av skipets hyggelige barer for en skål.
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Dag 2

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Første dagen på cruise og eneste sjødagen på dette cruiset. Dette er den perfekte
anledning til å sove lenge, spise en deilig frokost, ta en dukkert i bassengene, eller bare se
seg litt rundt og blir bedre kjent med dette fantastiske skipet.
Hver dag før man legger seg får man et program på sengen som viser neste dags aktiviteter
time for time. Dette er en fin oversikt å ta med seg slik at man lett kan følge med på
mylderet av alt som tilbys. Her er det kursing og innføringer i det meste fra serviettbretting
til tango. Noe for enhver smak.

Dag 3 -4

St. Petersburg, Russland
Ankomst kl. 07.00 Avgang kl. 18.00 (dag 4)
Frokost, lunsj, middag
St. Petersburg ble grunnlagt av Peter den store. Han ble kronet til tsar bare 10 år gammel,
og hadde etter hvert mål om å gjøre landet til en europeisk stormakt. Byen er i dag fortsatt
dypt forankret i russisk kultur, til tross for sterke europeiske impulser. Byplanen er preget av
veldige dimensjoner med brede, rette avenyer og store åpne plasser. Den er bygget på
elven Nevas delta, og innenfor bygrensene finnes intet mindre enn over hundre øyer og
flere hundre broer! St. Petersburg kalles også for Russlands Venezia og Amsterdam grunnet
de mange kanalene.
Eremitasjen er et av verdens desidert flotteste museer med hele seks praktfulle bygninger som
ligger langs elven Neva. Den mest kjente er Vinterpalasset. Museet ble grunnlagt av
Katarina den store på 1700-tallet da hun kjøpte en kolleksjon av malerier fra Berlin. Her er
verker av da Vinci, Michelangelo, Rafael og Titian sammen med Rubens, Rembrandt, Rodin,
Renoir, Picasso, Matisse og van Gogh. De russiske kronjuvelene har også sin plass i
samlingen sammen med Faberges juvelkunst. Det sies at dersom man ser på hver gjenstand i
ett minutt, trenger man 11 år for å ha sett alt … Så velg ut noen skatter, for du rekker ikke
over alt!
Utenfor byen finnes Katarina den stores palass med det gylne rommet av rav.
Pushkinpalasset er en barokkens juvel, kun fasaden er hele 300 meter lang. Selve inventaret
i rommet ble stjålet av nazistene under 2. verdenskrig, men er nå rekonstruert og fremstår
nå slik det må ha vært – praktfullt!
For å komme i land i St. Petersburg må man ha visum til Russland. Dette får du automatisk
om du bestiller en utflukt via rederiet.
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Dag 5

Helsinki, Finland
Ankomst kl. 07.00 Avgang kl. 17:00
Frokost, lunsj, middag
Finlands hovedstad er en studie i stil og klasse. Finsk design er høyt elsket og anerkjent –
Iittala og Marimekko er to av kronjuvelene i så måte. Komponisten Sibelius definerer den
finske identiteten og parken med Sibeliusmonumentet ligger en liten spasertur fra sentrum,
perfekt tilpasset omgivelsene. Ikke gå glipp av det storslåtte Senatstorget, der den kritthvite
domkirken med de runde kuplene, troner over byen. Arkitekten Carl Engel hentet
inspirasjon fra St. Petersburg, og det er ikke vanskelig å se.
En annen severdighet du kan oppleve på egenhånd er Tempelplassens kirke. Den er delvis
underjordisk og hugget ut av fjellet.
Det gamle salutorget har finske delikatesser og husmannskost side om side i stemningsfulle
omgivelser.
Helsinki er ellers kompakt, lett å rusle rundt i, har mange parker og flust med koselige
kafeer. Mange muligheter for shopping i alle prisklasser er det også – Helsinki er et herlig
bekjentskap!

Dag 6

Tallinn, Estland
Ankomst kl. 08.00 Avgang kl. 17.00
Frokost, lunsj, middag
Hovedstaden i Estland er rett og slett et meget hyggelig bekjentskap. Tallinn er en av
Europas best bevarte middelalderbyer, med smale brosteinsbelagte gater, sjarmerende
restauranter og gamle hus med pastellfasader. Byen har en broket historie og har i perioder
vært under både dansk, svensk og russisk herredømme. Gamlebyen, Vanalinn, ble oppført
på UNESCOs verdensarvliste i 1997. Med bymurene solid forankret rundt byens hjerte, er
det mye å se på forholdsvise korte avstander. Du kan beundre det mer enn 600 år gamle
gotiske rådhuset og besøke verdens eldste fungerende apotek, etablert i 1422!
I alle myriader av gater er det massevis av koselige kafeer å hvile beina på. Det estiske
kjøkken er en blanding av nordisk, russisk og tysk med en lokal vri. Byen har definitivt en
kulinarisk scene å være stolt av.
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Dag 7

Visby, Gotland - Sverige
Ankomst kl. 08.00 Avgang kl. 17.00
Frokost, lunsj, middag
Omgivelsene er så vakre og romantiske at en blir fristet til å si om Visby: Føler du ingen
kjærlighet her, så føler du den aldri.
Byen Visby står på UNESCOs liste over verdensarv. Visby er Gotlands eneste by, men til
gjengjeld har du mye spennende i vente her. Blant annet den vakre ringmuren som
omkranser den sjarmerende byen.
Og skulle ikke de drømmeaktige kulissene og et vell av restauranter være nok, finnes det
mer å velge i for å gjøre Visby-turen komplett:
For eksempel fornøyelsesparken Kneippbyn, der selveste originalhuset til Pippi Langstrømpe
finnes, utmerket shopping med lokal forankring og flere museer der byens spennende
historie fortelles. Selve Gotland er ikke større enn at en rundtur lett lar seg gjøre, iallfall
med bil, selv om svært mange sverger til sykkelen som fremkomstmiddel her ute.
Om sommeren blir du møtt av blomsterdekte hus, brosteinslagte smågater og søte
nisjebutikker. Her er det bare å slå seg ned på en av de mange kafeene og ta inn alle de
historiske omgivelsene. St. Nicholas kyrka og Sankta Marias Domkyrka er to av de mange
historiske byggene verdt å få med seg, for deg som er interessert i arkitektur og historie. I
tillegg er den 3,5 km lange muren rundt byen i seg selv er en veldig fin tur.

Dag 8

Stockholm og hjemreise til Norge
Ankomst kl. 07.00
Frokost
Alt kommer til en ende og etter ankomst kl 07.00 om morgenen – og etter en deilig frokost
– er det på tide å takke for nå og vende snuten hjemover til mer vante leveformer.
Vi takker for følget, håper du har fått minner for livet og kanskje noen nye bekjentskaper og
ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til et annet spennende cruise med Escape Travel ved
en annen anledning.
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