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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 

Verblijf 

Je verblijft in een hostel of appartement in Sint-Petersburg. 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Het icoon van de stad, de opstandingskerk 
• Izaäkkathedraal 
• Standswandeling met gids 
• Winterpaleis / Hermitage 
• Boottocht 
• Catharinapaleis 

Vervoer 

Heen- en terugreis: 
• Heenreis: vertrek van Amsterdam 11:10 uur; aankomst in St-Petersburg 16:40 uur; vluchtnr.: LH989 & LH1436 
• Terugreis: vertrek van St-Petersburg 14:05 uur; aankomst in Amsterdam 18:35 uur; vluchtnr.: LH1433 & LH998 

Ter plaatse: 
• OV of alternatief afhankelijk van de groep. 

Bijzonderheden 

Gezondheid 
•  Geen bijzonderheden 

Reispapieren 
• Geldig paspoort. 
• Ruslandverklaring van je zorgverzekering. 

Waar moet je op letten bij een reisverzekering Rusland? 

Heb je een reisje naar Rusland op de planning staan? Dan weet je vast dat je een visum nodig hebt. Zonder 
een visum kom je Rusland namelijk niet in. Maar wat veel Nederlanders niet weten, is dat Rusland een 
uitzonderlijke aanvullende eis stelt. Bij het aanvragen van een visum moet je namelijk kunnen aantonen dat 
je tijdens je verblijf in Rusland verzekerd bent tegen ziektekosten. Mocht je dit niet kunnen bewijzen, dan krijg 
je geen visum en kom je Rusland niet binnen. Een zorgverzekering biedt alleen maar dekking tegen kosten 
voor spoedeisende hulp in het buitenland en is dus niet volledig genoeg om een visum te krijgen. Daarom 
moet je je aanvullend verzekeren via een reisverzekering. 

Ruslandverklaring zorgverzekering 

Een bewijs dat je wel tegen medische kosten verzekerd bent, is een kort- of doorlopende reisverzekering met 
een dekking voor medische kosten. Dekking voor medische kosten valt echter normaal gesproken niet onder 
de standaarddekking van een reisverzekering. Deze moet je daarom aanvullend afsluiten. Ben je van plan 
om een visum voor Rusland aan te vragen en heb je een dekking voor medische kosten? Zorg dan dat je 
over een Engelstalige verklaring van je reisverzekeraar beschikt. Deze kun je bij je verzekeraar opvragen. 
Zorg dat je deze verklaring ook op zak hebt wanneer je in Rusland verblijft. 

https://www.google.com/maps/place/Sint+Petersburg,+Rusland/@59.9390095,29.5303098,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696378cc74a65ed:0x6dc7673fab848eff!8m2!3d59.9342802!4d30.3350986
https://www.reishonger.nl/reistips/highlights-stedentrip-sint-petersburg/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iza%C3%A4kkathedraal
https://www.getyourguide.nl/hermitage-l3773/hermitage-rondleiding-en-snelle-toegang-t10777/?referrer_view_id=dc5440c292e071731f3ec0df683c8b3a&referrer_view_position=0
https://www.getyourguide.nl/sint-petersburg-l43/vanuit-sint-petersburg-catharinapaleis-en-barnsteenkamer-t130254/?referrer_view_id=dc5440c292e071731f3ec0df683c8b3a&referrer_view_position=2
https://www.geld.nl/reisverzekering
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Tip! Kijk goed naar de looptijd van je reisverzekering. Deze moet minimaal gelijk zijn aan de visumperiode. 

Reisverzekering Rusland afsluiten 

Zoek je een reisverzekering die medische kosten dekt? Zorg dan dat je ‘dekking geneeskundige kosten’ hebt 
aangevinkt. Alle reisverzekeraars en –verzekeringen die medische kosten dekken worden dan weergegeven. 
Zo kun je een goede vergelijking maken en een goedkope reisverzekering kiezen die aansluit bij jouw wensen. 
Deze kun je direct online afsluiten. 

Tip! Beschik je over een doorlopende reisverzekering zonder dekking voor medische kosten? Informeer dan 
bij je verzekeraar naar de mogelijkheden om je doorlopende reisverzekering uit te breiden, zodat je medische 
kosten vergoed worden. 

Zorgkosten verzekeren Rusland 

In plaats van voor een reisverzekering met dekking voor medische kosten te kiezen, kun je ook je 
zorgverzekering uitbreiden. Het basispakket van een zorgverzekering biedt namelijk alleen maar dekking 
tegen spoedeisende hulp in het buitenland. Wanneer je je zorgverzekering uitbreidt met een aanvullende 
dekking tegen ziektekosten in het buitenland, kom je wel in aanmerking voor een visum. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 
• Vliegreis heen en terug 
• Verblijf in St. petersburg 
• Visum 
Exclusief: 
• Excursies; circa 150 Euro 
• Proviand; circa 100 Euro 
• Uitgaven van persoonlijke aard 
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