
Destinasjon 
st. petersburg
Se & gJøRe | Mat & dRikke | kafeeR | BaReR   
natteliv | Shopping | BoalteRnativeR | gReit å vite

http://www.vg.no
http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Se & gJøRe
Store byggeprosjekter avløser hverandre nå når 
Russland satser på å gjenopprette St. petersburgs 
keiserlige glans. Men uansett hvor spennende den 
sydende nåtiden er, er det St. petersburgs magiske 
historie som griper gjesten. dette er tross alt stedet 
for to store revolusjoner, en brutal beleiring, Rasputin, 
dostojevskij, pastellfargede nyklassisistiske fasader 
og fantastiske barokkpalasser. 

St. PeterSburg har 
lagt inn høyeste gir. Med 
support fra president Putin 
dro borgermester Valen-
tina Matvienko i gang en 
mengde ambisiøse pro-
sjekter som de senere 
årene har preget livet i 
byen; en enorm ringvei 
bygges rundt St. Peters-
burg, og fremstående byg-
ninger renoveres. Bortsett 
fra dette er St. Petersburg 
en uvanlig vakker by med 
sine barokkpalasser, pas-
tellfargede nyklassisistiske 
fasader, brede bulevarder, 
broer og buktende kanaler.

St. Petersburg kalles ofte 
Peter den stores ”vindu 
mot Europa”. Og det er 
sant at byen som den 
vesteuropeisk-orienterte 

tsaren anla i Nevas delta, 
var en storslagen euro-
peisk barokkby av gigantisk 
målestokk. Brede gater, 
vide torg og storslagne 
byggverk, der alt gam-
melrussisk var bannlyst. 
Utenlandske arkitekter og 
håndverkere ble kalt inn, 
og titusenvis av russere 
ble tvangsflyttet hit for å ta 
hånd om grunnarbeidet. De 
eldste bydelene ble opp-
ført på øyene i elven Neva 
og på elvebredden i sør. 
Bykjernen består av Peter 
Paul-festningen, som ligger 
på en liten øy og tidligere 
var et beryktet statsfengsel. 
Ved Neva-stranden i sør, i 
den eldre bydelen som er 
omgitt av kanaler, ligger 
noen av St. Petersburgs 

mest fornemme bygninger,  
reist fremfor alt på keise-
rinne Elisabets tid; blant 
annet den kjempestore, tid-
ligere tsarresidensen Vinter-
palasset, som er forbundet 
med Eremitagen, et av ver-
dens fremste kunstmuseer. 

Like ved brer den mek-
tige, nyklassisistiske Ami-
raliteten seg ut, og herfra 
utgår også de store ave-
nyene. Blant disse er det 

Et annet fint besøksmål 
er øya Vasilevskij med  
universitet, livlige barer  
og gode restauranter. 

Den nytrendy Petrograd-
siden er stedet der byen 
ble grunnlagt, og rundt 
den fasjonable øya Petro-
gradsky ligger en samling 
grønne øyer der lokal-
befolkningen kobler av  
i helgene. 

 St. peteRSBuRg 
kalleS ofte peteR 
den StoReS ”vindu 
Mot euRopa”. og 
det eR Sant at Byen 
SoM den veSteuRo-
peiSk-oRienteRte 
tSaRen anla i nevaS 
delta, vaR en StoR-
Slagen euRopeiSk 
BaRokkBy av gigan-
tiSk  ...

den fem kilometer lange 
Nevsky Prospekt som er 
hovedgaten og byens kul-
turelle hjerte. Langs denne 
vakre avenyen råder en 
skjønn blanding av kafeer, 
kvalitetsshopping og ene-
stående palasser. 

I vest ligger bydelen 
Mariinskij med rolige gater, 
forfalne villaer, elegante 
kanaler og det fantastiske 
Mariinskij-teateret.
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Sist, men ikke minst – 
navnet. Fram til 1914 het 
byen St. Petersburg. Der-
etter, til og med 1924, var 
navnet Petrograd, da byen 
igjen byttet navn til Lenin-
grad. For så – enda senere 
– atter å bli St. Petersburg. 

eReMitagen og  
vinteRpalaSSet
St. Petersburgs berømte 
kunstmuseum tilhører, 
sammen med eksempelvis 
Louvre, Europas fremste. 
Regn med minst en hel 
dag her, ettersom stedet 
rommer bokstavelig talt  
millioner med kunstverk og 
utstillingsgjenstander. Blant 
godbitene finnes en tidlig 
Picasso og et rom fullt av 
Rembrandt-malerier. 
Eremitagen ligger for en 
stor del i det fantastiske 
Vinterpalasset ved Nevas 
strand (se nedenfor). 
Pris: 350 Rbl
Adresse: Dvortosvaya nabe-
rezhnaya 34
Tlf. +812 710 96 25
www.hermitagemuseum.org

St. iSaakS katedRal
Den fornemste av byens 
mange kirker, Isaaks-kate-
dralen, ble bygget i empire-

stil i perioden 1817–58 og 
har en 102 meter høy for-
gylt kuppel som byr på unik 
utsikt over byen. Betrakt 
Nevsky ovenfra, og snart 
ser du Kazan-katedralen 
(bygget etter mønster av 
Peterskirken i Roma 1801–
11), Fontanka-kanalen, 
Det spilte blods kirke og et 
uendelig antall barokke lek-
kerier. 
Interiøret rommer en over-
veldende mengde malakit-
ter og mosaikker.
Pris: 250 Rbl
Adresse: Isaakievskaya pl
Tlf. +812 315 97 32

vinteRpalaSSet
Fra 1730-tallet ble den 
italienskfødte arkitekten 
Bartolomeo Rastrelli en 
stadig viktigere person i 
St. Petersburg. I sin prakt-
fulle barokk smeltet han 
sammen italienske, fran-
ske og russiske former og 
innledet en ny æra i St. 
Petersburgs bygningshis-
torie. Hans fremste verk er 
den mektige tidligere tsar-
residensen Vinterpalasset, 
bygget 1752–64, som har 
1057 rom og 117 trapper. 
Vinterpalasset regnes i   
dag som en av de seks 

 SiSt, Men ikke MinSt – navnet. fRaM til 
1914 het Byen St. peteRSBuRg. deRetteR, 
til og Med 1924, vaR navnet petRogRad, 
da Byen igJen Byttet navn til lenin-
gRad. foR Så – enda SeneRe – atteR å Bli 
St. peteRSBuRg. 

fantastiske bygningene 
som utgjør nasjonalmuseet 
Eremitagen. 

det RuSSiSke
MuSeet
Fra tidlige ikoner til moderne 
kunst. Det russiske museet 
rommer fantastiske samlinger.
Inngang: 300 Rbl
Adresse: Inzhenernaya ul 4
Metro: Nevsky Prospekt 
Tlf. +812 595 42 48
www.rusmuseum.ru

MaRiinSkiJ- 
teateRet
Hvis du vil se én opera- 
eller ballettforestilling i ditt 
liv, er dette kanskje det 
aller beste alternativet.  
Verdens fineste teater av 
sitt slag. 
Adresse: Teatralnaya pl
Tlf. +812 326 41 41
www.mariinsky.ru

alexandeR nevSky 
lavRa
Store komponister og for-
fattere hviler på Tikhvin- 
kirkegården ved dette klos-
teret/katedralkomplekset.
Pris: 40 Rbl til kirkegården
Adresse og metro:  
Pl Alexandra Nevskogo
Tlf. +812 274 0409

peteR paul- 
feStningen  
og katedRalen
Peter den stores øyfestning 
ble oppført i 1703 av italie-
neren Trezzini, og var tidli-
gere et ukjent statsfengsel. 
Trezzini bygde også den 
utsmykkede Peter Paul-
katedralen, gravplass for 
tsarer, med et 120 meter 
høyt klokketårn. 
Pris: 150 Rbl
Adresse: Petropavlovskaya 
krepost
Tlf. +812 238 45 40

palaSStoRget
Byens stortorg har fått mer 
erfarne reisende enn deg til 
å miste pusten. 
Adresse: Dvortsovaya pl

oppStandelSeS-
kiRken
Løkkupler, sprakende 
farger og vakre mosaikker.
Pris: 300 Rbl, 
Adresse: Kanala Griboyed-
ova nab 2
Tlf. +812 315 16 36
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RuSSian kitSch
Her kastes du rett inn i det 
nye Russlands materialis-
tiske verden. Men – som 
navnet antyder – med en 
ekte ironisk blunking. Den 
fantastiske dekoren kom-
pletteres med referanser til 
viktige hendelser i landets 
nåtidshistorie. Maten er inter-
nasjonal med russisk touch.
Adresse: Universitetskaya 
naberezhnaya 25
Tlf. +812 325 1122

dvoRianSkoye 
gnezdo
Bill Clinton er bare en av 
mange dignitærer som 
setter pris på de keiserlige 
rettene som serveres i luk-
suriøse Trianon i Jusupov-
palasset. Fransk-russisk 
kjøkken. 
Adresse: Dekabristov ulitsa 21
Tlf. +812 312 0911

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
i St. petersburg, som har opplevd en kraftfull restau-
rantboom de siste årene, trenger du overhodet ikke 
å gå sulten. Mange av byens stjernekokker serve-
rer spennende varianter av tradisjonelle russiske 
favoritter. kinesisk og japansk mat er dessuten 
raskt blitt populært hos lokalbefolkningen. 

teRRaSSa
Internasjonal mat, spesielt 
med innslag av japansk og 
italiensk. Ja, det lyder litt 
merkelig, men Terrassa er 
bra og byr om ikke annet 
på en anderledes opp-
levelse som av en eller 
annen merkelig grunn kjen-
nes typisk for ”det nye” 
Russland. Eksempelvis 
får man en meny som mer 
ligner et motemagasin. 
Adresse: Kazanskay 2
Tlf. +812 337 68 37

teplo
”Som å bli innbudt til middag 
hos en god venn” lyder en av 
kommentarene på TripAd-
visor om dette stedet. Teplo 
sjarmerer mange med sin 
kitschy innredning og sine 
enkle retter. Her spiser du for 
eksempel gode og fyldige 
supper. Dessuten veldigt bra 
for vegetarianere. 

Adresse: 45 Bolshaya Mor-
skaya Ulitsa

el BaRRio
Latinamerikanske rytmer, 
minimalistisk interiør og  
et perfekt sted for en passe 
hyggelig kveld i gode  
venners selskap. 
Adresse: Inzhenernaya 
ulitsa 7
Tlf. +812 314 5926

MiaSoRuBka
For et uvanlig billig, men 
vellaget måltid mat, legg 
veien til Miasorubka, som 
byr på kjøttbasert fast food. 
Velg ut dine ingredienser, 
og tallerkenen serveres 
innen fem minutter. 
Adresse: Malaya Morskaya 
ulitsa 11
Tlf. +812 117 1343

iMpeRial  
ReStauRant
Serverer en trivelig jazzbuffé 
på søndager (12.30–17.00). 
Kaviarbar, russiske spesia-
liteter, fisk og skalldyr, sushi 
og champagne. 
Adresse: Corinthia Nevskij 
Palace Hotel, Nevsky Pro-
spekt 57
Tlf. +812 380 2001

kalif
Test uzbekiske spesialiteter 
mens du lytter til orientalsk 
musikk. Ofte magedans om 
kveldene.
Adresse: Millionnaya ulitsa 21
Tlf. +812 312 2265

taleon cluB
Et av de velståendes 
favorittsteder i et tsarlig-
nende palass med fransk 
1700-tallsdekor. En av 
byens fornemste menyer. 
Kasino, bar og nattklubb i 
overetasjen. 
Adresse: Moiki reki nab 59
Tlf. +812 315 7645

kafeeR
the idiot
Idioten er spesielt populær 
blant utlendinger som setter 
pris på biblioteket med 
engelskspråklige bøker. 
Kafeen er, som navnet 
avslører, en hyllest til forfat-
teren Fjodor Dostojevskij, 
og serverer først og fremst 
vegetariske småretter. 
Adresse: Naberezhnaya 
Moiki 82, 

fra sjuskete strippesteder til førsteklasses  
rock- og jazzklubber. St. petersburg har et 
bredt utvalg, men mangler store natt- og  
danseklubber. utvalget endres svært raskt,  
så oppdater deg om hvilke barer og natt- 
klubber som gjelder når du er der. 

BaReR & natteliv

paulaneR
Den som leter etter Russ-
lands beste ølkneipe, kan 
starte med et besøk på 
Paulaner. 
Adresse: Ploshchad 
Pobedy 1

tinkoff
En annen bra ølkneipe 
med eget bryggeri. Arran-
gerer av og til konserter. 

Adresse: Kazanskaya 
ulitsa 7

JaMeS cook
Pub i engelsk stil, 18 typer 
fatøl, også kjøttstykker og 
smørbrød. I kaféavdelin-
gen med eget konditori 
serveres 40 forskjellige 
slag te og kaffe.
Adresse: Shvedsky pereu-
lok 2
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RuSSian kitSch
Her kastes du rett inn i det 
nye Russlands materialis-
tiske verden. Men – som 
navnet antyder – med en 
ekte ironisk blunking. Den 
fantastiske dekoren kom-
pletteres med referanser til 
viktige hendelser i landets 
nåtidshistorie. Maten er inter-
nasjonal med russisk touch.
Adresse: Universitetskaya 
naberezhnaya 25
Tlf. +812 325 1122

dvoRianSkoye 
gnezdo
Bill Clinton er bare en av 
mange dignitærer som 
setter pris på de keiserlige 
rettene som serveres i luk-
suriøse Trianon i Jusupov-
palasset. Fransk-russisk 
kjøkken. 
Adresse: Dekabristov ulitsa 21
Tlf. +812 312 0911

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
i St. petersburg, som har opplevd en kraftfull restau-
rantboom de siste årene, trenger du overhodet ikke 
å gå sulten. Mange av byens stjernekokker serve-
rer spennende varianter av tradisjonelle russiske 
favoritter. kinesisk og japansk mat er dessuten 
raskt blitt populært hos lokalbefolkningen. 

teRRaSSa
Internasjonal mat, spesielt 
med innslag av japansk og 
italiensk. Ja, det lyder litt 
merkelig, men Terrassa er 
bra og byr om ikke annet 
på en anderledes opp-
levelse som av en eller 
annen merkelig grunn kjen-
nes typisk for ”det nye” 
Russland. Eksempelvis 
får man en meny som mer 
ligner et motemagasin. 
Adresse: Kazanskay 2
Tlf. +812 337 68 37

teplo
”Som å bli innbudt til middag 
hos en god venn” lyder en av 
kommentarene på TripAd-
visor om dette stedet. Teplo 
sjarmerer mange med sin 
kitschy innredning og sine 
enkle retter. Her spiser du for 
eksempel gode og fyldige 
supper. Dessuten veldigt bra 
for vegetarianere. 

Adresse: 45 Bolshaya Mor-
skaya Ulitsa

el BaRRio
Latinamerikanske rytmer, 
minimalistisk interiør og  
et perfekt sted for en passe 
hyggelig kveld i gode  
venners selskap. 
Adresse: Inzhenernaya 
ulitsa 7
Tlf. +812 314 5926

MiaSoRuBka
For et uvanlig billig, men 
vellaget måltid mat, legg 
veien til Miasorubka, som 
byr på kjøttbasert fast food. 
Velg ut dine ingredienser, 
og tallerkenen serveres 
innen fem minutter. 
Adresse: Malaya Morskaya 
ulitsa 11
Tlf. +812 117 1343

iMpeRial  
ReStauRant
Serverer en trivelig jazzbuffé 
på søndager (12.30–17.00). 
Kaviarbar, russiske spesia-
liteter, fisk og skalldyr, sushi 
og champagne. 
Adresse: Corinthia Nevskij 
Palace Hotel, Nevsky Pro-
spekt 57
Tlf. +812 380 2001

kalif
Test uzbekiske spesialiteter 
mens du lytter til orientalsk 
musikk. Ofte magedans om 
kveldene.
Adresse: Millionnaya ulitsa 21
Tlf. +812 312 2265

taleon cluB
Et av de velståendes 
favorittsteder i et tsarlig-
nende palass med fransk 
1700-tallsdekor. En av 
byens fornemste menyer. 
Kasino, bar og nattklubb i 
overetasjen. 
Adresse: Moiki reki nab 59
Tlf. +812 315 7645

kafeeR
the idiot
Idioten er spesielt populær 
blant utlendinger som setter 
pris på biblioteket med 
engelskspråklige bøker. 
Kafeen er, som navnet 
avslører, en hyllest til forfat-
teren Fjodor Dostojevskij, 
og serverer først og fremst 
vegetariske småretter. 
Adresse: Naberezhnaya 
Moiki 82, 

fra sjuskete strippesteder til førsteklasses  
rock- og jazzklubber. St. petersburg har et 
bredt utvalg, men mangler store natt- og  
danseklubber. utvalget endres svært raskt,  
så oppdater deg om hvilke barer og natt- 
klubber som gjelder når du er der. 

BaReR & natteliv

paulaneR
Den som leter etter Russ-
lands beste ølkneipe, kan 
starte med et besøk på 
Paulaner. 
Adresse: Ploshchad 
Pobedy 1

tinkoff
En annen bra ølkneipe 
med eget bryggeri. Arran-
gerer av og til konserter. 

Adresse: Kazanskaya 
ulitsa 7

JaMeS cook
Pub i engelsk stil, 18 typer 
fatøl, også kjøttstykker og 
smørbrød. I kaféavdelin-
gen med eget konditori 
serveres 40 forskjellige 
slag te og kaffe.
Adresse: Shvedsky pereu-
lok 2
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1700-tallSgalleriet 
Gostiny Dvor er stapp-
fullt av eksklusive butik-
ker (selv om det går an 
å gjøre kupp her også), 
og rett over Nevsky ligger 
1800-tallsgalleriet Paz-
zazh, der mange av byens 
egne innbyggere handler.

Gourmeten vil ikke 
være uten et besøk i 
matriket Yeliseyevsky, 
mens bokormen naturlig-
vis besøker legendariske 
Dom Knigi (som er blitt 
renovert under borger-

mesterens store satsing). 
Suvenirer og presanger 
å ta med hjem finnes 
fremfor alt i markeds-
bodene som slåss om 
plassen bak Det spilte 
blods kirke.

Bondens marked heter 
rynok i Russland, og  
det beste stedet i St. 
Petersburg er Kuznechny  
(metro Vladimirskaya). 
Rett i nærheten ligger 
det gigantiske kjøpe- 
senteret Vladimirsky 
Passazh. 

St. petersburgs pulsåre, nevsky prospekt, er 
også sentrum for byens beste shopping. her, 
og i nærheten, ligger de internasjonale merkene 
og de store moteskapernes butikker tett ved 
hverandre. 

 SaMMen Med 
gRand hotel 
euRope det 
fineSte hotellet  
i Byen.

kRaSniy lev
Den røde løven har live-
musikk, øl, en fullpakket 
meny og åpent døgnet 
rundt.
Adresse: Alexandrovsky 
Park 4, i nærheten av tea-
teret Baltisky

gRiBoyedov
Live-musikk og lokale 
indieband i et gammelt til-
fluktsrom. 
Adresse: Voronezhskaya 
street, 2A

MetRo
Mainstreamklubb med tre 
etasjer housemusikk, pop 
og billig alkohol. Populært 
blant byens studenter. 
Adresse: Ligovskiy pro-
spekt, 174

Jfc Jazz cluB
Liten jazzklubb med god 
stemning.
Adresse: Shpalernaya ul 33
www.jfc.sp.ru

Moloko 
Liten klubb med under-
ground-atmosfære. På 
scenen står så vel lokale 
talenter som utenlandske 
indie-stjerner. Billig øl. 
Adresse: Perekupnoi 
pereulok 12

decadence
Dette stedet er blitt drevet 
av forskjellige personer i 
de siste årene så klientel-
let og musikken har variert. 
Men Decadence er en mel-
lomstor klubb med lokalt og 
relativt ung og oppegående 
målgruppe. Selv om Deca-
dence har sett mer gla-
morøse dager er klubben 
fremdeles ett av stedene 
med såkalt ”face control” i 
St Petersburg. Som nordbo 
er dette som regel ikke noe 
problem.
Adresse: Sherbakov per., #17

Red cluB
Internasjonalt kjente DJ-er 
spiller gjerne på varehus-
lignende Red Club. Her blir 
helgearrangementene raskt 
utsolgte. 
Adresse: Poltavskaya ulitsa 7

Shopping

deluxe hotel
Hotellkonsernet ”Hotels on 
Nevsky” har flere rimelige 
hoteller. Et av de beste  
er DeLuxe, et vakkert  
minihotell med syv to- 
etasjesrom. 
Dobbeltrom: fra €130
Adresse: Bolshaya 
Konushennya 14
Tlf. +812 703 3860
www.hon.ru

hotel aSteR
Rimelig hotell i St. Peters-
burgs ”Gylne triangel”. 
Lavprisreisende forventer 
seg sjelden boblebad på 
rommet, men her har man 
faktisk sjansen!
Dobbeltrom: fra €80
Adresse: Bolshaya 
Konushennya ul
Tlf. +812 703 3860

aStoRia
Sammen med Grand Hotel 
Europe det fineste hotel-
let i byen. Men mens 
Grand Hotel er et overdå-
dig jugendstil-hotell, har 
Astoria kraftfulle art deco-
vibber. 
Dobbeltrom: fra $300
Adresse: Bolshaya Mor-
skaya ulitsa 39, 
Tlf. +812 313 5757
www.thehotelastoria.com/

naShotel
Komfortabelt og moderne 
lite hotell et lite stykke bort 
fra sentrum. Personalet 
snakker godt engelsk, noe 
som ikke er en selvfølge 
i St Petersburg. Innred-
ningen går for det meste 
i grønt – så liker du ikke 
den fargen er dette kan-
skje ikke hotellet for deg. 
Veldig bra restaurant og 
en bedårende frokostbuffét 
man lever på en stor del av 
dagen. 
Dobbeltrom: fra 250 euro 
Adresse: 11-ya Liniya Vasi-
lievsky Ostrov
Tlf. +812 323 22 31

BoalteRnativeR

 fRa SJuSkete 
StRippeStedeR 
til føRSteklaS-
SeS Rock- og 
JazzkluBBeR. St. 
peteRSBuRg haR 
et BRedt utvalg, 
Men MangleR 
StoRe natt- og 
danSekluBBeR. 
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flyplaSSeR
Pulkovo-1 og Pulkovo-2 
(internasjonale) ligger 18 
km utenfor St. Petersburg. 
Fra Pulkovo-2 går bussene 
113, 213 (10 Rbl) og mini-
bussene K13 og T113 (15 
Rbl) fra ankomstterminalen 
til Moskovskaya metrosta-
sjon hvert 15. minutt. Ta 
så metro (10 Rbl) eller taxi 
(rundt 200 Rbl) til sentrum. 
Reisetid fra 45 minutter.
Fra Pulkovo-1 går mini-
buss K39A hvert 15. minutt 
til Moskovskaya metrosta-
sjon.

Vil du ta taxi, anbefales 
det å forhåndsbestille gjen-
nom hotellet ditt eller på et 
reisebyrå. Reisetid fra 30 
minutter.
Pulkovo-1, tlf. +812 704 
3822
Pulkovo-2, tlf. +812 704 
3444
www.pulkovo.ru

lokaltRafikk
Den effektive metroen 
har fire linjer, men ikke så 
mange stasjoner i den  
historiske bykjernen. Kjøp 

en pollett (10 Rbl) eller et 
flerdagerskort. Busser og 
el-busser går sakte (10 
Rbl, billett ombord), mens 
marshrutkas (minibus-
ser) går raskt, stopper på 
passasjerenes ønske og 
dekker en masse ruter. 
Tariffer fra 13 til 25 Rbl.
Metro og busser går 
mellom 06.00 og 24.00, 
marshrutkas 07.00–22.00. 
Fjerntog og forstadstogene 

electrichka går fra fem 
større jernbanestasjoner.
Om sommeren går det 
hydrofoilbåter til Petrodvor-
ets fra eremitagepiren. Små- 
ferger går i noen kanaler.

taxi
SENTRALE BESTILLINGER
Tlf. +812 312 0022

poSt
HOVEDPOSTKONTOR
Adresse: Pochtamtskaya 
ulitsa 9
Tlf. +812 312 8302
Åpent mandag–lørdag 
09.00–19.30, søndag 
10.00–17.30.

apotek
Petropharm, Nevsky 
Prospekt 22
Tlf. +812 311 2077

tannlege og lege
American Medical Clinic, 
Moyki Reki nab 78, tlf. 
+812 740 2090, døgnet-
rundt-åpent privat medi-
sinsk og tannmedisinsk 
kontor

telefon
Landsnummer: +812

nødnuMRe
Allment: 01
Medisinsk hjelp: 03
Turistpoliti: +812 764 
9787/278 3014

elektRiSitet
220 v

tuRiStByRå
Adresse: Sadovaya ulitsa 
14/52
Tlf. +812 310 2231

fakta

innByggeRe
5 millioner

valuta
1 rubel (Rbl) = 100 
kopek

åpningStideR
Butikker 09.00/11.00- 
19.00/22.00, mange 
har søndagsåpent. 
Lokale døgnåpne ser-
vicebutikker ”24-chasa” 
selger dagligvarer, 
sigaretter og alkohol. 
Markeder 08.00–19.00, 
17.00 på søndager. 
Banker har vanligvis 
åpent 09.00–13.00, 
mandag til fredag. 

aviSeR
Pravda
Izvestia
Vyedomosti
Vesti
Delevoy Peterburg
St Petersburg Times
Neva News
Where St Petersburg
Pulse
St Petersburg,  
The Official City Guide

gReit å vite Åpent daglig 10.00–19.00, 
søndagsstengt om vinteren
Adresse: Dvortsovaya plo-
chad 12 (Palasstorget)
Tlf. +812 310 2231
Åpent alle dager 
10.00–19.00, søndager 
10.00–16.00

inteRnett
www.petersburgcity.com
www.petersburg-russia.
com
www.sptimes.ru

kaRt

Destinasjon: st. petersburg
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