
Korpstur 25. juni 2011- 02. juli 2011 Cruise i Østersjøen med RCCL 

Informasjon nr. 2 

Herimitage i St. Petersburg Vinterpalasset i St. Petersburg 

 

Vi har nå bestillt utflukt til alle i St. Petersburg. Prisen er 780,- for foreldre og 550,- for 
musikanter/barn. Denne inkluderer visum, alle inngangsbilletter og lunsj. Vi slipper derfor å 
skaffe visum selv, noe som sparer oss for 350,-. 

Eremitasjen, byutflukt med Peter-Paul-festningen  
 
Varighet: ca. 9 timer 
På denne utflukten besøker du Eremitasjemuseet, som består av fire bygninger, 
inkludert Vinterpalasset, den lille Eremitasjen, den gamle Eremitasjen og den 
nye Eremitasjen. Dette er i dag Russlands største kunstmuseum, med en 
samling bestående av ca. 3 millioner kunststykker. Utflukten omfatter et besøk 
ved Malakittrommet i Vinterpalasset. En russisk lunsj serveres før du fortsetter 
din oppdagelsesferd gjennom St. Petersburg.  
 
Du drar videre til St. Isaksplassen og forbi Palasstorget. Bussen kjører over 
elven Neva hvor du kan betrakte Vasilievsky-øya. Etter et besøk ved Peter-Paul-
katedralen stopper bussen ved en souvenirbutikk. Etter et kort opphold 
fortsetter bussen forbi krysseren Aurora og gjennom engen Mars til kirken Our 
Saviour on the Spilled Blood. Bussen fortsetter nedover hovedgaten, Nevsky 
Prospekt hvor du får med deg det imponerende monumentet over Peter den 
store (St. Petersburgs grunnlegger).  
 
NB! Deltakere må kunne gå ca. 1,5 km på jevnt underlag med over 200 
trappetrinn. Inne i Eremitasjen er det begrensede sittemuligheter og ingen air-
condition. Det er ca. 120 trappetrinn over to etasjer. Det er to handikappheiser, 
men for å komme til disse, må man gå 4–7 trappetrinn. Den ene heisen går kun 
til andre etasje, mens den andre går både til andre og tredje etasje. Store 
vesker, paraplyer og frakker/kåper er ikke tillatt i Eremitasjen, og må leveres 
inn ved ankomst museet. Avgift for fotografering og videoinnspilling i 
Eremitasjemuseet og festningen er inkludert i utfluktsprisen. I saler med 
malerier er det et generelt forbud mot blitsfotografering. Utflukten kan avvikles i 
en annen rekkefølge enn angitt ovenfor, men innholdet er det samme.  
 



Program på turen – dag for dag. 

25. juni – avreise kl 1700 
Oppmøte kai Oslo senest kl 1500 – innsjekk – baggasjen kommer til lugar i løpet 
av kvelden  
Brannøvelse  
kl 1800 middag 
kl 2100 show 

26. juni – i sjøen 
frokost serveres fra kl 0700 
kl 1000 – 1130 øvelse i korpsrommet 
lunsj serveres fra kl 1130 
kl 1800 middag 
kl 2100 show 

27. juni – i sjøen 
frokost serveres fra kl 0700 
kl 1000 -1130 øvelse i korpsrommet 
lunsj serveres fra kl 1130 
kl 1800 middag 
kl 2100 show 

28. juni – St. Petersburg 
frokost serveres fra kl 0700 
avreise sightseeing kl 1000- 1800 
lunsj serveres ila sightseeing 
konsert i land 
middagsbuffet når det passer oss etter ankomst fra St. Petersburg 
kl 2100 show 

29. juni – Helsinki fra kl 1000-1700 
frokost serveres fra kl 0700 
konsert i land 
lunsj serveres på båten fra kl 1130 
kl 1800 middag 
kl 2100 show  

30. juni – i sjøen 
frokost serveres fra kl 0700. 
lunsj serveres fra kl 1130 
kl 1800 middag  
kl 2100 show 

01. juli – København fra kl 0930-1500 
frokost serveres fra kl 0700. 
lunsj serveres på båten fra kl 1130 
kl 1800 middag 
kl 2100 show  

02. juli – ankomst Oslo kl 0700 

 



 
Når vi er i land i Helsinki og København, kan vi gå av båten litt etter ankomst. 
Som regel må man være tilbake en time før båten går. I begge byene vil vi være 
sammen i grupper både når vi forlater/ankommer båten og mens vi er i land. I 
St. Petersburg er alle samlet hele dagen i en buss. 

2 av kveldene vil det være pent antrekk i hovedrestaurant. Resten av cruiset 
kan man gå med shorts på dagtid, men bukser fra middagstid og resten av 
kvelden.  

Båten har aktivitetsklubber for barn og ungdom i alle aldre. Det kommer det 
detajlert program hver dag til de forskjellige aldersgrupper. Programmet blir lagt 
på lugarene. 

 

Viktig:  

• Visum ordnes av RCCL. Vi må ikke skaffe dette selv. 

• Alle barn som ikke har med foreldre eller som har annet etternavn 

enn foreldrene som er med på fylle ut skjema for verge. 

(Notarized letter – verge.doc).   

 

 

 


