
	  

Årets	  resa	  för	  Johannesakademins	  &	  Ekumeniska	  Kommunitetens	  vänner:	  
	  

S:t	  Petersburg	  i	  Dostojevskijs	  fotspår	  
med	  Jan	  Erixon	  och	  Peter	  Halldorf	  som	  kaplaner	  

29	  aug–1	  sept	  2013	  
med	  förberedande	  studiedag	  på	  Bjärka-Säby	  25	  maj	  

	  
Dag	  1	  	  
Flyg	  från	  Arlanda	  13.10	  med	  SAS	  och	  möjlighet	  till	  anslutningar	  från	  hela	  landet.	  Vår	  
guide	  möter	  vid	  flygplatsen	  och	  ger	  en	  kort	  guidning	  under	  resan	  till	  hotellet.	  Vi	  inleder	  
därefter	  vår	  vistelse	  i	  S:t	  Petersburg	  med	  ett	  besök	  på	  Petrus-‐	  och	  Pauluscitadellet.	  Efter	  
middagen	  på	  hotellet	  Ochtinskaya	  håller	  Jan	  Erixon	  ett	  inledande	  föredrag	  om	  S:t	  
Petersburg,	  stadens	  historia	  och	  människor,	  det	  europeiska	  inflytandet	  socialt,	  kulturellt	  
och	  religiöst.	  	  
	  
Dag	  2	  	  
Dagen	  börjar	  tidigt	  med	  besök	  på	  sommarpalatset	  Peterhof.	  Efter	  vandring	  i	  parkerna	  
och	  palatset	  åker	  vi	  tillbaka	  till	  staden	  för	  lunch	  på	  restaurang	  Idioten.	  Eftermiddagen	  
ägnar	  vi	  åt	  Eremitaget,	  en	  enastående	  upplevelse!	  Tillbaka	  på	  hotellet	  för	  middag.	  Efter	  
middagen:	  “En	  timme	  med	  Dostojevskij”	  .	  	  
	  
Dag	  3	  	  
S:t	  Petersburg	  sedd	  med	  Dostojevskijs	  ögon,	  en	  Raskolnikovvandring	  och	  besök	  på	  
Alexander	  Nevskijklostrets	  kyrkogård.	  Lunch	  på	  centralt	  matställe.	  Under	  
eftermiddagen	  besöker	  vi	  Isaacskatedralen	  och	  Katedralen	  på	  Blodet.	  Vi	  reser	  med	  
Metron	  tillbaka	  till	  hotellet.	  På	  kvällen	  blir	  det	  rysk	  folkloreafton	  med	  middag	  och	  rysk	  
sång	  och	  folkdans!	  
	  
Dag	  4	  	  
Tidig	  enkel	  frukost.	  Buss	  och	  guide	  hämtar	  06.30	  för	  färd	  till	  Nikolajkatedralen	  där	  vi	  
deltar	  i	  den	  ortodoxa	  liturgin.	  Vi	  återvänder	  till	  hotellet	  för	  bufféfrukosten	  och	  har	  
därefter	  fri	  tid	  fram	  till	  utcheckningen	  kl	  12.00	  och	  transfer	  till	  flygplatsen	  kl	  13.00.	  Vårt	  
flyg	  avgår	  kl	  17.15.	  	  
	  
Resan	  arrangeras	  för	  Johannesakademin	  av	  Focus	  Travel.	  
Pris	  per	  person:	  	  
7.790	  kr	  Arlanda	  
(+	  810	  kr	  för	  anslutning	  från	  Landvetter)	  	  
I	  priset	  ingår:	  	  
Flyg	  Arlanda–S:t	  Petersburg.	  Del	  i	  dubbelrum,	  halvpension	  på	  resmålet,	  entréer	  enligt	  
programmet,	  svensktalande	  lokalguide	  och	  turistskatter	  samt	  svensk	  reseledning.	  	  
Förberedande	  studiedag	  med	  Jan	  Erixon	  på	  Nya	  Slottet	  Bjärka-‐Säby	  lördagen	  den	  25	  maj	  
kl	  10-‐15	  (kostnad	  för	  lunch	  och	  fika	  under	  studiedagen	  tillkommer).	  
Ingår	  ej:	  	  
Personliga	  beställningar	  av	  mat	  eller	  dryck	  och	  övriga	  privata	  kostnader	  samt	  
visumkostnader	  (ca	  650	  kr).	  Enkelrumstillägg:	  1.400	  kr.	  	  
Anmälan	  senast	  1	  maj	  2013.	  Focus	  Travel	  bistår	  med	  visumhandlingar	  (måste	  ske	  före	  
midsommar).	  
Anmälan	  sker	  direkt	  till	  Focus	  Travel,	  Box	  300,	  551	  15	  Jönköping.	  Tel	  036-‐302650.	  	  
E-‐post:	  info@focustravel.se	  


