
PRIS  

Fra NOK  17.999,-* 

(Endring i flyskatten kan forekomme) 

Tillegg for enkeltrom 2.700,- 

 

PRISEN INKLUDERER 

• Flyreisen Oslo-Russland t/r 

• All felles lokal transport  

• Overnatting i dobbeltrom  

• Norske reiseleder 

• Mat ihht.dagsprogram 

• Inngangsbilletter ihht. program 

 

IKKE INKLUDERT: 

• Reiseforsikring 

• Visum 

• Lunch tirs-ons-tors-fre 

• Drikke 

• Tips 

 

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk        

påmeldingskjema som finnes på vår nettside. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Reiseledere: 

Erling Rimehaug er tidligere redaktør i Vårt Land. Han har skrevet flere bøker, blant  annet 

Tørsten gir lys om åndelig utvikling som fikk pris som årets beste kristne bok i 2007. Han har    

utdanning i blant annet historie og kristendom. Rimehaug har ledet pilegrims-vandringer i Det 

hellige land og gruppereiser til Russland og Armenia. 

Sidsel Mamen er utdannet lærer og har jobbet i skolen i 25 år, deretter 10 år i Bibelselskapet. 

Er nå pensjonist. Begynte å male ikoner i russisk tradisjon for ca. 20 år siden. Hun har reist flere 

ganger til Russland og bl.a. vært fem ganger i Novgorod. 

2. – 9.  april 2018   

Reiseledere:  Erling Rimehaug og Sidsel Mamen 

Påsketur til Russland 



Opplev den ortodokse påskefeiringen i Russland og de ypperste eksemplene på russisk ikonkunst.  

Påskefeiringen er den viktigste høytiden i den ortodokse kirken. Folk deltar i feiringen i kirken, som er fargerik, full av 

vakker musikk og sterke følelser. For de russiske troende er også de hellige maleriene, ikonene, av stor betydning. 

På denne turen skal vi både delta i påskefeiringen og oppleve noen av de mest berømte russiske ikonene. Pilegrims-

vandringer til kirker og klostre er også en del av programmet. 

Turen går først til Moskva, til de gamle katedralene i Kreml og deres vakre utsmykning samt besøk i gallerier med de aller 

mest kjente ikonene. Videre skal vi besøke den ortodokse kirkens åndelige sentrum, de vakre klostrene i Sergiev Posad. 

Og til slutt ender vi opp i Russlands første hovedstad, Novgorod, der vi skal oppleve påskenatten i Sofiakatedralen og se 

de kjente Novgorod-ikonene. Vi har også lagt opp til å besøke flere lokale klostre.  

Vi legger opp til pilegrimsvandringer inn til Sergiev Posad og fra Ruriks vikingby inn til Novgorods Kreml. Vandringene er 

ikke spesielt krevende, og krever bare alminnelig god fysisk form.  

Begge våre reiseledere er meget kompetente på Den russisk-ortodokse kirke og historien bak ikoner og kirkekunst. Det 

blir lagt vekt på å gi innføring i begge deler underveis. Daglige tidebønner og foredrag om historie, ortodoks teologi og 

ikonkunst, blir en integrert del av programmet. Ingen forhåndskunnskaper forutsettes, – dette er en tur for alle som har 

interesse av å bli kjent med det religiøse livet hos våre naboer i øst, og oppleve russisk påskefeiring sammen med oss!  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1. dag: Mandag 2. april 

Avreise kl. 13:30 med Aeroflot til Moskva. 

Innsjekk på hotell Ibis Moscow Centre   

Bakhrushin.  

19:00 Middag på hotellet. Kort innføring i 

russisk historie ved Erling Rimehaug.   

Kveldsbønn. 

 

2. dag: Tirsdag 3. april 

Frokost og morgenbønn. Vandring til Den 

røde plass (ca. 50 minutter) Omvisning i 

området rundt Røde Plass, mulighet for 

shopping i GUM.  

Lunsj betalt av den enkelte.  

Omvisning i Blagovenski-katedralen og 

Uspenskikatedralen og  orientering om 

ikonene der. Metro tilbake til hotellet. 

19.00 Middag på hotellet. Etter middag, 

tur i Metroen.   

Kveldsbønn. 

 

3. dag: Onsdag 4. april 

Buss til Semkhoz utenfor Sergiev Posad 

(ca. 2 timer). Morgenbønn før vandringen. 

Vandring fra Semkhoz til St.Sergius Lavra i 

Sergiev Posad (ca. 8 km).  

Lunsj i gjestekafeteria på klosteret 

(Betales av den enkelte).  

Omvisning i klosterkomplekset og kirkene 

der. Buss tilbake til hotellet.   

19:00 Middag på hotellet. Foredrag.  

Kveldsbønn 

 

4. dag: Torsdag 5. april 

Frokost og morgenbønn. Vandring til      

Tretjakovgalleriet (ca 40 minutter).  

Lunsj i galleriets kafe                      

(Betales av den enkelte).  

Buss til Ikonmuseet og omvisning der. 

Buss tilbake til hotellet.  

18:00 Middag på hotellet. Skjærtorsdags-

messe med fotvask i Frelser-katedralen.  

22:00 Avgang med nattog til Novgorod. 

 

Turen dag for dag 
(Vi tar forbehold om endringer i programmet). 

5. dag: Fredag 6. april 

06:24 Ankomst til Novgorods stasjon.     

Frokost. Omvisning i Novgorods Kreml 

og  besøk på Ikonmuseet.               

14:00 Innsjekking på Hotell Volhov (like 

ved det russiske tusenårsmonumentet). 

Deretter fritid til å se på byen/shopping. 

19:00 Middag på hotellet. Foredrag. 

Kveldsbønn. 

 

6. dag: Lørdag 7. april 

Frokost. Buss til Ruriks høyde utenfor 

Novgorod. Orientering om vikingbyen 

Holmgard. Morgenbønn. Vandring    

tilbake til Novgorods Kreml (ca. 10 km).  

Lunsj i Restaurant Juriev podvori (Betalt 

av arrangøren).  

Buss til St.Simeon-kirken med freskoer 

fra 1400-tallet. Velsignelse av påskemat 

og bønn ved Jesu grav. Buss tilbake til 

hotellet. Middag på hotellet.  

23:00 Midnattsmesse i St.Sofiakatedralen 

(varer til ca. Kl. 02:00) 

 

7. dag: Søndag 8.april 

Frokost.  

10:00 Buss til Khutyn nonnekloster. 

Morgenbønn ved klosteret. Buss tilbake 

til Novgorod.  

Lunsj i Restaurant Ilmen (Betalt av ar-

rangøren).  

Buss til Trearkitekturmuseet og 

St.Georgsklosteret utenfor Novgorod. 

Middag på hotellet. Avslutningssamling. 

Kveldsbønn 

 

8. dag: Mandag 9. april 

Frokost og utsjekk.  

09:00 Buss til St. Petersburg.  

15:05 Fly med Aeroflot til Oslo via 

Moskva.  

Ankomst Gardermoen 20.35. 

 


