
Reis Moskou, Sergiev Possad, Tver, Novgorod, Sint-Petersburg  
(9-daagse vliegreis) 
Vertrekdatum: 5 oktober 2020 (mooie herfstkleuren) 
 
 
Dag 1: Heenreis van Amsterdam naar Sint-Petersburg 
Vertrek vanaf Amsterdam naar Sint-Petersburg. Na aankomst in Sint-Petersburg transfer per 
touringcar van het vliegveld naar het hotel, waar we drie nachten verblijven.  
 

 Vlucht van Amsterdam naar Sint-Petersburg 

 Achtergrondverhaal: Het huidige Rusland 

 Diner en overnachting in het hotel in Sint-Petersburg 
 
 
Dag 2: Sint-Petersburg: Stadstour met Nevski Proskpekt, Izaäkkathedraal en het Russisch 
Museum 
Na het ontbijt maken we een stadsrondrit en zien de Nevski Prospekt, de Hermitage, de 
Izaäkkkathedraal en de Petrus en Paulusvesting. Daarbij vertelt Marie-Thérèse over de 
Nederlanders die in de zeventiende eeuw door Peter de Grote waren uitgenodigd om in Sint-
Petersburg de leiding te nemen over de bouw van de stad. Daarnaast krijgt u te horen over 
Anna Paulovna, koningin der Nederlanden, die in 1816 in de Izaäkathedraal trouwde. 's 
Middags kunt u uitgebreid winkelen op de Nevski Prospekt of een bezoek brengen aan het 
Russisch Museum (facultatief). 
 

 Ontbijt in het hotel in Sint-Petersburg 

 Bustour langs diverse highlights met veel stops onderweg 

 Achtergrondverhaal: Nederlanders in Sint-Petersburg 

 Izaäkkathedraal en Kazankathedraal 

 Nevski Prospekt 

 Russisch Museum (facultatief) 

 Mariinskytheater (facultatief, zelf kaarten regelen) 

 Diner en overnachting in het hotel in Sint-Petersburg 
 
 
Dag 3: Sint-Petersburg: Het Hermitage Museum, meer dan 3 miljoen kunstwerken   
De dag begint met een rondleiding door de Petrus en Paulusvesting, waar Peter de Grote, 
Catharina de Grote en de laatste tsaren begraven liggen. Daarna bezoeken we de Hermitage, 
het voormalige winterpaleis van de tsaren. Niet alleen het zeer grote aantal meesterwerken 
dat er tentoongesteld wordt, maar ook de hele entourage is overrompelend. Liefhebbers die 
na de vaste excursie hier nog langer willen blijven, hebben de mogelijkheid daartoe. Een 
deel van de dag is ter vrije besteding. U kunt op souvenirjacht (wodka, kaviaar, matroesjka's) 
of op eigen gelegenheid een van de vele paleizen buiten de stad bezoeken. 
 

 Ontbijt in het hotel in Sint-Petersburg 

 Rondleiding Petrus en Paulusvesting, inclusief Petrus en Pauluskathedraal 

 Rondleiding Hermitage Museum o.l.v. plaatselijke gids 



 Diner en overnachting in het hotel in Sint-Petersburg 
 
 
Dag 4: Tsarendorp (facultatief) of vrije ochtend  
Vrije ochtend in Sint-Petersburg. U kunt op souvenirjacht (wodka, kaviaar, matroesjka’s). 
Liefhebbers kunnen mee op een facultatieve excursie naar Tsarskoje Selo (Tsarendorp), naar 
het hemelsblauwe paleis van Catharina de Grote en de paleizen van Alexander I en Anna 
Paulovna. In de middag rijden we naar Novgorod, waar we vroeg in de avond aankomen en 
waar u zelf nog door het kremlin kunt wandelen. 
 

 Ontbijt in het hotel in Sint-Peterburg 

 Vrije ochtend in Sint-Petersburg 

 Excursie naar Tsarskoje Selo (Tsarendorp) (facultatief, ca. € 45,-) 

 Achtergrondverhaal: Anna Paulovna 

 Busreis van Sint-Petersburg naar Novgorod 

 Diner en overnachting in ons hotel in Novgorod 
 
 
Dag 5: Novgorod, parel van de UNESCO Werelderfgoedlijst 
We beginnen met een rondleiding door het prachtige Novgorod, dat op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst staat. De gunstige ligging aan de handelsroute naar Europa zorgde er niet 
alleen voor dat Novgorod blootstond aan Westerse invloeden, maar ook dat het als rijke 
Hanzestad een belangrijk zakelijk, politiek en cultureel centrum werd. Het was een 
uitstekende voedingsbodem voor grote kunstenaars op allerlei gebied. 
 
's Middags lunch op het Rode Plein van Novgorod. Na de lunch vertrekken we naar Tver.  
Onderweg trekken uitgestrekte bossen en talloze datsja's, typisch Russische buitenhuisjes, 
aan ons voorbij. Langs de weg staan bovendien veel indrukwekkende monumenten voor de 
miljoenen Russen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. Ondertussen vertelt 
Marie-Thérèse over de kolchozen die we aan ons voorbij zien trekken. We bezoeken het huis 
van Tsjaikovski (indien geopend) in het plaatsje Klin en Marie-Thérèse verhaalt over leven 
van deze wereldberoemde componist. Als er voldoende tijd is maken we bij het onlangs 
volledig gerestaureerde Iverskiklooster een fotostop.  
 

 Ontbijt in het hotel in Novgorod 

 Stadswandeling Novgorod o.l.v. plaatselijke gids 

 Millenniummonument, Novgorod 

 Busreis van Novgorod naar Tver 

 Achtergrondverhaal: Peter de Grote en Sint-Petersburg 

 Diner en overnachting in het hotel in Tver 
 
 
Dag 6: Tver: historie en religie en Sergiev Possad 
We beginnen de dag met een korte bezichtiging van het historisch centrum van Tver, ooit 
hoofdstad van een gelijknamig vorstendom en een belangrijke bisschopszetel. Tver is de 
beroemdste stad aan de Wolga. Het ligt zo'n 165 kilometer ten noordwesten van Moskou, 



aan de doorgaande weg van Moskou naar Sint-Petersburg. Tussen 1931 en 1990 heette de 
stad Kalinin, naar de Sovjetheld Michail Kalinin. 
We gaan verder naar Gouden Ringstad Sergiev Possad. De stad Sergiev Posad is vooral 
bekend door het Troitse-Sergieva Lavra klooster dat hier in de 14e eeuw door de heilige 
Sergius van Radonezj werd gesticht. Dit klooster was een van de grootste en belangrijkste in 
het land, en draagt dan ook de eretitel Lavra. Dit Lavra van de Heilige Drieëenheid is tevens 
de zomerresidentie van de Patriarch van Moskou, en wordt door Russen dan ook gezien als 
het Russische Vaticaan, het belangrijkste pelgrimsoord van Rusland. 
Vervolgens reizen we door naar Moskou. Tijdens de reis zal Marie-Thérèse diverse 
voordrachten in de bus houden over de cultuurgeschiedenis van Rusland, de grote schrijver 
Leo Tolstoj, Catharina de Grote, de laatste Romanovs, maar ook over Stalin, Poetin en het 
alledaagse leven van de Rus.  
 

 Ontbijt in het hotel in Tver 

 Busreis van Tver naar Moskou 

 Bezichting Tver 

 Bossen en datsja's 

 Gouden Ring-stad Sergiev Possad 

 Achtergrondverhalen over Leo Tolstoj, Catharina de Grote, de Romanovs en Sovjet 
Rusland 

 Russisch-orthodoxe dienst in de Sofiakathedraal, Novgorod (onder voorbehoud) 

 Diner en overnachting in ons hotel in Moskou 
 
Dag 7: Moskou: Stadstour met Moskva-rivier, Mussenheuvels, winkelparadijs Goem, het 
Rode Plein en het Kremlin 
Na het ontbijt stadsoriëntatie per touringcar. Behalve de belangrijkste highlights bezoeken 
we ook minder bekende plekjes, zoals de intieme kerk van de schrijver Leo Tolstoj en de 
plaats waar Napoleon met zijn Grande Armée over de metropool Moskou uitkeek. Soms 
worden geheime locaties getoond uit de zwarte, Stalinistische periode, zoals het huis van de 
beruchte KGB-chef Beria. Vervolgens kunt u lunchen. U krijgt de tijd om het aangrenzende 
beroemde warenhuis Goem te bezichtigen, een drie verdiepingen hoog winkelparadijs met 
straatjes, bruggetjes en galerijen.  
 
Deze middag óf morgen bezoeken we het Kremlin van Moskou, met onder andere het 
indrukwekkende Kathedralenplein. We bezichtigen onder meer de Maria 
Hemelvaartkathedraal. De gids staat ondertussen uitgebreid stil bij de tsaren, de intriges van 
de Bojaren en de pracht en praal van het mysterie Rusland. 's Avonds kunt naar het Russisch-
orthodoxe koor Zlatoust (Gouden Stem) gaan en een tournee langs de mooiste Moskouse 
metrostations maken. De Moskouse metrostations worden niet voor niks ondergrondse 
paleizen genoemd. Zlatoust en de metrotour zijn facultatief en onder voorbehoud. 
 

 Ontbijt in het hotel in Moskou 

 Bustour langs diverse highlights met veel stops onderweg 

 Achtergrondverhaal: Het leven van de gewone Rus in wereldstad Moskou 

 Moskva-rivier en Mussenheuvels 

 Historisch winkelparadijs Goem en het Rode Plein 

 Rondleiding door het Kremlin o.l.v. een plaatselijke gids 



 Russisch-orthodox ensemble Zlatoust (facultatief en ondeer voorbehoud, ca. € 45 

 Metrotour (facultatief, ca. € 15,-) 

 Diner en overnachting in het hotel in Moskou 
 
 
Dag 8: Moskou: Begraafplaats van het Nieuwe Maagdenklooster 
In de ochtend bezoeken we de begraafplaats bij het Nieuwe Maagdenklooster, waar onder 
anderen Anton Tsjechov, Dmitri Sjostakovitsj, Nikita Chroesjtsjov, Alexander Lebed en Raisa 
Gorbatsjov begraven liggen.  
In de middag hebt u vrije tijd in Moskou. 

 Ontbijt in het hotel in Moskou 

 Begraafplaats Nieuwe Maagdenklooster 

 Achtergrondverhaal: De Russisch-orthodoxe kerk 

 Achtergrondverhaal: Wie is Poetin? 

 Diner en overnachting in het hotel in Moskou 

 
Dag 9: Terugreis van Moskou naar Amsterdam 
Afhankelijk van het tijdstip van de terugvlucht, nog wat vrije tijd in Moskou. Daarna transfer 
per touringcar naar het vliegveld. 
 

 Ontbijt in het hotel in Moskou 

 Terugvlucht van Moskou naar Amsterdam 
 
 

 
Programma en begeleiding: drs. Marie-Thérèse ter Haar 
 
Drs. Marie-Thérèse ter haar is de oprichter en eigenaar van de Rusland & Oost-Europa 
Academie. Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte 
er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n 5 maanden per jaar 
in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet.  
 
Van meet af aan heeft Marie-Thérèse haar kennis van en ervaring met dit land uitgedragen 
door het geven van lezingen, cursussen en het organiseren van reizen naar Rusland. Hierbij 
is het haar streven om een zo compleet mogelijk beeld te geven en een brug te slaan tussen 
West- en Oost-Europa. 
 
Met de oprichting van de Rusland & Oost-Europa Academie in 2013 is voor Marie-Thérèse 
een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. Rusland en Oost-Europa hebben hiermee 
voor het eerst in Nederland een ‘Eigen Huis’ gekregen. Hierdoor kan ze haar missie, begrip 
kweken, kennis overbrengen en bruggen slaan, de komende jaren verder realiseren. 
 
Over haar belevenissen in en haar visie op Rusland heeft Marie-Thérèse ter Haar inmiddels 
een aantal boeken geschreven: 
 



 De ontgoocheling - Rusland en het Westen (2017) 

 Zijn zij nou gek of zijn wij het? Ruslands actuele geschiedenis en de Westerse 
verslaggeving hiervan (2015) 

 Rusland in de 21e eeuw (2012) 

 Ruslands erfdeel (2008) 
 
 

 
Reissom: ca. € 1674,-* per persoon bij verblijf op een 2-persoonskamer  
Toeslag 1-persoonskamer: € 240,- + toeslag Marente 

Inclusief: 
 

 lijnvluchten met belastingen en toeslagen 

 vervoer ter plaatse 

 overnachtingen op basis van logies en ontbijt 

 4*****-hotels in Moskou en Sint-Petersburg 

 alle diners 

 begeleiding door Marie-Thérèse ter Haar (Ruslanddeskundige, Oost-
Europadeskundige) 

 lokale gids 

 volop achtergrondverhalen 

 excursies volgens programma, inclusief entreegelden 
 
Exclusief: 
 

 lunches 

 drankjes bij diners 

 visumkosten 

 reis- en of annuleringsverzekering 

 toeslag 1-persoonskamer 
 
Minimum aantal deelnemers:  
30 personen; bij 30 betalende personen is er 1 gratis plek voor iemand uit uw gezelschap 
 

 
 
 * Prijswijziging onder voorbehoud 


