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Moskou – Gouden Ring steden – Novgorod – Sint Petersburg rondreis 15 dagen 

 

Dag 1 Amsterdam - Moskou 

Vlucht Amsterdam – Moskou  

 

Dag 2 Moskou 

Een stadsrondrit in de ochtend langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Moskou.  

U ziet de mooiste kerken en kathedralen, imponerende monumenten en regeringsgebouwen.  

In de middag vrij om Het Rode Plein en het Russisch Historisch Museum te bezoeken waar de geschiedenis van 

Rusland wordt verteld d.m.v. een collectie cultuurschatten vanaf het Kievse Rijk tot aan de Oktober-revolutie. 

Een afdeling is gewijd aan waardevolle kunstwerken uit het bezit van de tsarenfamilie Romanov.  

's Avonds facultatief naar b.v. het Russisch-orthodoxe koor Zlatoust (Gouden Stem).  

 

    
Dag 3 Moskou  

Met de metro via indrukwekkende metrostations, ook wel ‘ondergrondse volkspaleizen’ genoemd naar het 

Kremlin. U kunt o.a. de Tsarenklok en Tsarenkanon, de Arsenaal en de Senaat gebouwen, het Kathedralen 

plein met drie prachtige kathedralen en het verblijf van de president van de Russische Federatie zien. 

Namiddag bezoek aan artiestenwijk Arbat met terrasjes en kunstwinkeltjes, of het beroemde warenhuis 

Goem te, een drie verdiepingen hoog winkelparadijs met straatjes, bruggetjes en galerijen.  

Of minder bekende plekjes, zoals de intieme kerk van de schrijver Leo Tolstoj.     

’s Avonds kunt u facultatief naar een voorstelling in Bolsjoitheater . 

 

Dag 4 Moskou 

In de ochtend bezoek aan de begraafplaats bij het Nieuwe Maagdenklooster, waar o.a. Anton Tsjechov, Dmitri 

Sjostakovitsj, Nikita Chroesjtsjov, Alexander Lebed en Raisa Gorbatsjov begraven liggen.  ’s Middags bijv. een 

bezoek aan Tretjakovgalerij met onder meer werk van de beroemde Russische schilder Ilja Repin. 

 

Dag 5 Moskou - Sergiev Posad - Vladimir 

Reis naar de Gouden Ring: een serie steden die elk een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van 

Rusland. Deze plaatsen bieden een blik op het oude en het provinciale Rusland. We bezoeken in Sergiev Posad 

het klooster van de Heilige Drie-eenheid, één van belangrijkste kloosters van het land.  

Na de lunch rijden wij naar Vladimir, de schatkamer van oud Russische kunst, met bezoek aan de gouden 

stadspoort, de Oespenski-kathedraal en de Dimitri-kathedraal. 

 

Dag 6 Suzdal 

Bezoek aan pittoreske stad Suzdal, gesticht in 999 is het een van de oudste steden, met het Kremlin uit  

de 12
e
 eeuw, de audiëntiekamer van de bisschop, het Spaso Efimievski klooster en het iconenmuseum.  

Suzdal telt nu meer dan 40 kerken en kloosters, die gezamenlijk een goed overzicht van de Russische religieuze 

cultuur geven.  Maak in de middag een wandeling waarbij u het echte Russische plattelandsleven kunt 

ervaren. Er heerst in het Suzdal een ontspannen, landelijke sfeer: een rustig meanderende rivier,  

fris-geschilderde houten huisjes en veel groen. 
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Dag 7 Soezdal - Kostroma 

Onderweg naar het plaatsje Kostroma kunt u genieten van het uitgestrekte landschap en prachtige bossen. 

Kostroma behoort ook tot de Gouden Ring en is vooral bekend dankzij het Ipatjevski klooster dat eens in bezit 

was van de Romanov familie. In dit witte klooster met gouden daken zijn de beroemde fresco's te zien van de 

school van Kostroma. Stadsrondrit en bezoek klooster. 

        
 

Dag 8 Kostroma - Jaroslavl - St. Petersburg 

Het historisch centrum van de stad Jaroslavl, rond de samenvloeiing van de Wolga en de Kotorosl, staat op de 

UNESCO Werelderfgoedlijst. De stad is onderdeel van de Gouden Ring van Rusland. 

In de 16de en 17de eeuw woedde er een hevige concurrentie strijd tussen Jaroslavl en Moskou, rijke 

kooplieden hier kerken bouwen die mooier moesten zijn dan die in Moskou. Het resultaat is een unieke 

verzameling van kerken waarvan de Eliaskerk uit de 17de eeuw de mooiste is.  

In Jaroslavl stapt u op de nachttrein naar Sint Petersburg. U reist in een 4-persoonsslaapcoupé.  

Indien gewenst kunt u tegen een toeslag in een 2-persoonsslaapcoupé verblijven.  

 

Dag 9 St. Petersburg 

Aankomst met stadsrondrit langs de hoogtepunten van Sint Petersburg: mooie paleizen, de Admiraliteit en de 

Nevsky Prospekt,  het oude hart van de stad, prachtige kathedralen, de Petrus en Paulusvesting met de 

kathedraal, waar Peter de Grote en verschillende leden van de tsarenfamilie Romanov begraven liggen.  

Nederlanders waren in 17
e
 eeuw door Peter de Grote uitgenodigd om in St-Petersburg de leiding te nemen 

over de bouw van de stad. Anna Paulovna, koningin der Nederlanden, trouwde in 1816 in Izaäkathedraal.   

Voor de avond kan optioneel een voorstelling geboekt worden. 

 

Dag 10 St. Petersburg - trein Novgorod 

De Hermitage, het voormalige winterpaleis van de tsaren,  

is één van de belangrijkste musea ter wereld met een 

uitgebreide collectie Hollandse en Vlaamse meesters, 

waaronder Rembrandt en Rubens en belangrijke schilderijen 

van diverse Franse impressionisten.  

Verder o.a. Leonardo da Vinci, Titiaan en Michelangelo.  

 

Middag vrij. U kunt nog in de Hermitage blijven of op souvenirjacht gaan (wodka, kaviaar, matroesjka's).  

Of op eigen gelegenheid naar het Alexander Nevsky klooster met begraafplaats, waar beroemdheden 

begraven liggen zoals: Tsjaikovky, Moessorgsky, Anton Rubinstein en Dostoevsky.  

 

We vertrekken in de avond met de nachttrein naar Novgorod. We beschikken over gereserveerde 

vierpersoons slaapcoupés. Op aanvraag en tegen meerprijs een tweepersoons slaapcoupé. 

Novgorod is een van de oudste steden van Rusland, het sfeervolle en rustige centrum staat vol oude 

monumenten, zoals de St. Sophia kathedraal en het indrukwekkende Kremlin. In de kerken en de musea van 

het Kremlin is een prachtige collectie eeuwenoude iconen te bewonderen. 
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Dag 11 Novgorod 

Een wandeling door het prachtige Novgorod, dat op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst staat. De gunstige ligging aan handelsroute 

naar Europa zorgde er voor dat Novgorod blootstond aan 

westerse invloeden en het werd ook als rijke Hanzestad een 

belangrijk zakelijk, politiek en cultureel centrum.  

De Sofiyskiy Sobor (Sofiakathedraal), met haar gouden hoofd-

koepel en vier zilveren nevenkoepels, die Christus en de 

evangelisten representeren, is de oudste kathedraal van het land. 

Het oude Kremlin, het oudste van de nog overgebleven Kremlins in Rusland en monument “Duizendjarig 

bestaan van Rusland” 1862, waarin 129 figuren zijn afgebeeld, bevindt zich in centrum van het Kremlin. 

Buiten het oude centrum ligt het Svyato Joerjev/Uriev Klooster , een nog werkend mannenklooster,  

het is opgericht door de vorst van Novgorod Yaroslav Mudry in de XI eeuw vlakbij het Ilmen meer.  

We eindigen met bezoek museum voor houtbouwkunst “het Vitoslavitz” wat ligt aan oever Mychino meer. De 

houten gebouwen, die een historische waarde hebben, werden vanuit verschillende plaatsen vanuit de 

Novgorod regio naar het museum gebracht en hebben hun “2
e
 leven” gekregen. Dit zijn kerken, huizen, 

molens, voorraadschuren, kapellen van 12-17
e
 eeuw.  

 

Dag 12 Novgorod - bus St. Petersburg  

Vroeg vertrek per bus. Na een rit van een paar uur lunchen 

we in dorpje Tsarskoje Selo of wel het Tsaren-dorp (UNESCO-

werelderfgoedlijst). Hier nuttigen we lokale Russische 

pannenkoekjes, de zgn. Blini’s en bezoeken we het paleis van 

Catharina met de prachtige “Amberroom”. Helemaal opnieuw 

gerestaureerd, de amber is in de 2
de

 W.O. verdwenen en 

waarschijnlijk mee genomen door de Duitsers of….. 

Bezienswaardigheden in Tsarendorp zijn Poesjkinmuseum, de 

paleizen van Alexander I en Anna Paulovna, en de voormalige 

zomerresidentie van de Russische Tsaren, het hemelsblauwe Catharinapaleis, een barokke creatie 

van Bartolomeo Rastrelli.  

 

Niet ver daar vandaan ligt een ander pittoresk paleisje, Pavlovsk paleis van zoon van tsarina Catharina de 

Grote. tsaar Paul I. In dit kleine maar rustieke paleis groeide de latere Nederlandse prinses Anna Paulowna, 

dochter van tsaar Paul 1  op. Zij trouwde aldaar met onze koning Willem II. Tijdens de rondleiding door het 

paleis krijgt u de audiëntie- en balzalen te zien. De collectie klassieke meubels en porselein is  bijzonder.  

Het paleis werd in loop der tijd een favoriet zomerverblijf voor rijke inwoners van de Russische hoofdstad.  

Dit leidde er onder andere toe dat op 10 oktober 1837 de eerste spoorweg in Rusland, gelegen tussen  

Sint-Petersburg en Pavlovsk, in gebruik werd genomen. Het treinstation werd als concerthal gebruikt,  

waar onder andere Johann Strauss jr., Franz Liszt en Robert Schumann optredens gaven. 

 

Met de bus terug naar St. Petersburg of zelf met de lokale passagierstrein terug naar St. Petersburg.  

 

Dag 13 St. Petersburg 

Vrije dag, er zijn veel bezienswaardigheden die u kunt bezoeken, bijv. 

de Bloedkerk, het Yusupov paleis (waar Rasputin werd vermoord), 

Isaac kathedraal met colonnade, Kazankathedraal, Russisch Museum.  

Kerk van de Verlosser op het Bloed is een Russisch-orthodoxe kerk 

gelegen aan Gribojedovkanaal. 

Het Russisch museum met avant-garde kunst, o.a. Chagall, Malevich 

en Repin. De collectie is verdeeld over Michailovski-paleis, het 

Stroganov-paleis, het Ingenieursslot en Marmeren paleis.  
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OF op eigen gelegenheid een van de vele paleizen buiten de stad bezoeken. 

Optioneel kunt u een excursie maken naar de fonteinen en tuinen 

van prachtig Peterhof, het buitenverblijf van de Russische tsaren 

gelegen aan Finse golf. Vervoer is mogelijk met draadvleugelboot  

vanaf Paleiskade of met passagierstrein of “marsroetka”.   

Peter de Grote besloot op deze plek een paleis te bouwen naar 

voorbeeld van Kasteel van Versailles. In 1714 begon hij met de bouw 

van 2 paleizen, het Paleis van Monplaisir en het Grote Landhuis met 

lager en hoger gelegen tuinen. Later besloot hij tot de bouw van het 

Hermitagepaviljoen en het Mergelpaleis.  

        

Of optioneel naar Oranienbaum, de rijkdom en kunstlievendheid van Romanovs straalt af van dit gerestau-

reerde paleizencomplex. Het ligt in Lomonosov (vroeger ook Oranienbaum geheten), stad aan Finse Golf. Het 

zomerverblijf van de tsarenfamilie, met het speelse Chinese paleis, het grote paleis en de fraaie parken staat 

samen met de stad Lomonosov op de Werelderfgoedlijst.  

 

Facultatief een avondvoorstelling bijwonen in het Mariinskytheater. 

 

Dag 14 St. Petersburg  

Vrije dag. Optie - De “datsja” van Repin (bij voldoende 

deelnemers op aanvraag i.v.m. regelen van een bus).   

We rijden per bus naar de “datsja” van Repin, dwars door de 

bossen komen we bij zijn zomerwoning aan. Deze ligt aan de 

Finse Golf en bevindt zich in het plaatsje Repino.  Hier werden 

veel van zijn realistische schilderijen gemaakt. Beroemd is het 

schilderij de “Wolga slepers”, te zien in het Russisch museum.  

 

Wanneer er nog tijd over is, rijden we door naar het plaatsje Zelenogorsk of anders via Kronstadt terug naar St. 

Petersburg. Kronstadt is een eilandje in de Finse Golf verbonden met een dam. Kronstadt is nog steeds de 

thuishaven van de Russische Marine, deze werd gesticht door Peter de Grote en is de eerste marine-haven van 

het land. Tijdens de Koude oorlog was dit eiland verboden gebied voor iedereen. Zelenogorsk is een badplaats 

aan de Finse Golf en heeft een kleine Finse kerkgemeenschap.  We zijn niet ver van de Finse grens, het gebied 

rond dit dorp heeft toebehoord aan Finland, maar is het in de 2
de

 W.O. kwijt geraakt.  

 

Optioneel een Russisch-orthodoxe liturgie bijwonen in een klooster of kerk. 

 

Dag 15 St. Petersburg - Amsterdam 

Vrije ochtend voor een laatste blik op St. Petersburg en het doen van inkopen. 

In de middag naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam. 

 
  


