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‘Boeiende geschiedenis, Russische gastvrijheid, en een 
unieke Dovencultuur’ 
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St Petersburg en Moskou 
Vertrek:   9 Juli 2018 
Duur:    8 dagen  
Aantal personen:  maximaal 12 
 
Prijs:   
 
Sint Petersburg en Moskou:   € 1189 per persoon* 
Alleen Sint Petersburg (4 dagen)  € 645 per persoon* 
Alleen Moskou (4 dagen)   € 589 per persoon* 
 
* op basis van twee personen per kamer, onder voorbehoud van prijswijzigingen en 
beschikbaarheid 
 
inbegrepen: 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam 

- Alle overnachtingen met ontbijt 

- Verschillende maaltijden inbegrepen 

- Activiteiten en excursies volgens programma 

o Stadswandeling st Petersburg en Moskou met bezoek aan 

dovenorganisaties en lokaal vervoer 

o St. Petersburg: Hermitage museum, kerk van de verlosser, st Isaac 

kathedraal, zomerpaleis en eerste dovenschool in pavlovsk 

o Moskou: Rode plein, bunker museum, vlooienmarkt, dovenkerk en 

doventheater 

- Treinvervoer tussen st. Petersburg en Moskou  

- Activiteiten en excursies volgens programma 

- Alle belastingen en toeslagen 

 
Niet inbegrepen: 

- Toeristenvisum  

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Eten en drinken buiten programma 

- Activiteiten en excursies buiten programma 

- Fooien 

 

 

Wil je liever een individuele reis 
met je vrienden of familie? Neem 
contact op met ons voor een op 
maat gemaakt persoonlijk 
reisvoorstel 
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Reisprogramma van dag tot dag 

Maandag 09 Juli 

We vliegen van Amsterdam naar St. Petersburg in Rusland. Na aankomst in st 
Petersburg worden we van het vliegveld gehaald en naar het hotel gebracht. We 
overnachten in een goed verzorgde drie sterren hotel in het centrum van de stad.   
 
Accommodatie:  http://www.nevskygrandhotel.com  
Maaltijden:  - 

Dinsdag 10 Juli 

In de ochtend gaan we naar het kantoor van de dovenorganisatie van St. 
Petersburg. Ze zitten in een historisch pand midden in het centrum met uitzicht 
over de rivier Neva. We maken kennis met het bestuur en we krijgen een 
rondleiding door het pand. Daarna neemt een dove gids ons mee de stad in. Hij is 
historicus en kan veel vertellen over de bezienswaardigheden. We bezoeken 
onder meer een grote kerk en de Hermitage, waarschijnlijk het grootste museum 
ter wereld. Een lunch is verzorgd in een typisch Russische eetgelegenheid.  

Accommodatie:  http://www.nevskygrandhotel.com  
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 
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http://www.nevskygrandhotel.com/
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Woensdag 11 Juli 
We beginnen de dag met een bezoek aan de plaats Pavlovsk, ongeveer 30 km 
buiten st. Petersburg. Het is de plek waar de allereerste dovenschool van 
Rusland werd gesticht, onze gids vertelt over de rijke dovengeschiedenis en we 
bezoeken een kunstacademie voor doven. Een lunch is verzorgd en in de middag 
gaan we naar het zomerpaleis van Peter de Grote, aan het einde van de middag 
keren we terug naar st Petersburg met de boot.  
 
Accommodatie:  http://www.nevskygrandhotel.com 
Maaltijden:  Ontbijt en lunch 

 

 
Donderdag 12 Juli 
’s Ochtends is er nog tijd om de stad te verkennen. 
We kunnen bijvoorbeeld het scheepvaartmuseum 
bezoeken, of bijvoorbeeld een kunstgalerij. In de 
namiddag gaan we met de trein naar Moskou. Het 
is een supersnelle trein, de reis duurt ongeveer 4 
uur. Bij aankomst in Moskou worden we door 
onze lokale dove gids opgehaald en naar het hotel 
gebracht.  
 
Accommodatie:  http://www.arbat-
house.com  
Maaltijden:  Ontbijt 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.nevskygrandhotel.com/
http://www.arbat-house.com/
http://www.arbat-house.com/
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Vrijdag 13 Juli 
In de ochtend brengen we een bezoek aan de dovenorganisatie van Moskou, de 
voorzitter daarvan is ook onze reisleider. Hij vertelt over de geschiedenis en het 
hedendaagse leven van de dovengemeenschap in Moskou, met twintig duizend 
mensen wellicht de grootste van Europa. Daarna maken we een stadswandeling, 
We bezoeken onder meer het rode plein en andere bezienswaardigheden. We 
verplaatsen ons met de metro, dat is al een belevenis op zich. De metrostations 
zijn zo mooi, het zijn net museums.  
 
In de namiddag brengen we een bezoek aan een Russisch Orthodoxe kerk die 
geheel door doven wordt gerund. De priesters zijn doof, de nonnen, de 
kerkbezoekers tot aan de schoonmakers aan toe gebruikt iedereen gebarentaal. 
De nonnen maken voor eens een lekkere maaltijd klaar.    
 
Accommodatie:  http://www.arbat-house.com  
Maaltijden: Ontbijt en Diner  

 
Zaterdag 14 Juli 
In de ochtend bezoeken we een oude atoombunker uit de tijd van de koude 
oorlog. Daarna gaan we naar een theater die door doven wordt gerund. Toneel is 
van oudsher een belangrijke bezigheid voor doven en in Rusland hebben veel 
dovengemeenschappen hun eigen theaters. We krijgen daar een presentatie van 
dove acteurs en we zorgen voor een lunch. Na de lunch gaan we naar de grootste 
vlooienmarkt van Rusland waar je de meest gekke souvenirs kan kopen. ’s 
Avonds organiseren we een gebarencafe in een kroeg in Moskou waar veel lokale 
doven op af zullen komen (onder voorbehoud).  
 
 

 

http://www.arbat-house.com/
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Accommodatie:  http://www.arbat-house.com 
Maaltijden: Ontbijt 

 

 
Zondag 15 Juli 
We brengen nog een dag door in Moskou. We bieden verschillende optionele 
activiteiten aan waaronder bezoek aan musea, een Russische kookworkshop. 
Een boottocht, en nog veel meer. Maar je kan ook gewoon je eigen weg gaan. 
Onze gidsen staan klaar om je op weg te helpen.  
 
Accommodatie:  http://www.arbat-house.com 
Maaltijden: Ontbijt 
 
Maandag 16 Juli 
’ s Ochtends brengen we je naar het vliegveld van waar je terugvliegt naar 
Amsterdam.   
 
Accommodatie:  -  
Maaltijden: Ontbijt 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbat-house.com/
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Contactgegevens  

Heb je vragen over deze reis of wil je je opgeven? Neem dan contact op met ons, 
wij staan je graag te woord!  
 

Email:      info@wesemanntravel.com 
sms / whatsapp:    0641024729 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemanntravel.com 

Trans Siberië Expres 

In samenwerking met de dovengemeenschap van Rusland en Mongolië 
organiseren wij sinds 2014 treinreizen door Siberië. We reizen helemaal van 
Moskou naar Mongolië, dwars door Siberië. We stoppen op verschillende 
plaatsen en ontmoeten daar de lokale dovengemeenschap. Wil je meer weten 
over deze reizen? Kijk op onze site voor het reisprogramma of neem contact op 
met ons.  


