
 
 
Byen 
Skt. Petersborg, også 
kaldt nordens Venedig, ligger i det Nordvestlige 
Rusland. Byen ligger ved floden Neva og er 
spredt ud over 42 øer i floden. Befinder du dig i 
Skt. Petersborg mellem juni og august, kan du 
opleve de såkaldte “hvide nætter”, hvor der aldrig 
bliver mørkere end tusmørke. 
 
Byen bærer præg af dens 300 år lange historie, 
hvor det er som at befinde sig i et stort museum 
når du går rundt og betragter de forskellige at-
traktioner som byen byder på. Skt. Petersborg 
huser også et af de største kunstmuseer i verden. 
Museet er beliggende i, hvad der engang blev 
brugt som vinterpalads for Ruslands zarer. En 
imponerende bygning, der foruden museet er en 
attraction i sig selv. 
 

»Skt. Petersborg er en helt vildt smuk 

og spændende by.«  

Kristian Malte Andersen, 20 år 

 

På den imponerende Peter-Paul-fæstning finder 
du et lille stykke dansk historie. Ved fæstningen, 
som også er et tidligere fængsel, lå den dansk-
fødte kejserinde Dagmar begravet ved siden af 
sin mand Aleksander 3. 

 
Er du til shopping kan shoppingcenteret 

Gostinyj Dvor med sine over 300 bu-
tikker og caféer anbefales. Her er 

helt sikkert noget for enhver smag! 

 

Transport 
Når du ankommer i lufthavnen/på 
banegården, bliver du hentet af 
en repræsentant fra skolen. Når 

du skal retur efter endt ophold, kan du tilkøbe 
transport til lufthavnen eller vælge at tage offent-
lig transport. 

 
Skolen 
Sprogskolen ligger i det historiske centrum af Skt. 
Petersborg. Selvom byen ikke længere er landets 
politiske hovedstad, er den utvivlsomt stadig den 
kulturelle hovedstad. Skolen ligger tæt på metro-
stationen og seværdigheder samt teatre, restau-
ranter, caféer m.m. 17 moderne undervisningslo-
kaler sætter rammerne for undervisningen på den 
nyrenoverede sprogskole   

 
Indkvarteringen 
I Skt. Petersborg kan du vælge at bo hos en 
værtsfamilie, hvor du har dit eget værelse og  
morgen– og aftensmad er inkluderet. Du kan 
også bo i lejlighed, enten alene eller delt med 
andre af skolens kursister. Derudover er hotel 
eller Bed & Breakfast en mulighed.  

 
Fritiden 
I din fritid arrangerer skolen forskellige aktiviteter 
og udflugter, som du, hvis du har lyst, kan delta-
ge i mod ekstra betaling. Det kan eksempeltvist 
være en guidet tur i Skt. Petersborg, russisk mad-
lavning, eller at se en balletforestilling. Udflugter, 
som oftest ligger i weekenderne, kan for eksem-
pel være en tur til forskellige parker uden for by-
en, besøg på Baltika-bryggeriet eller en bådtur. 
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MØD OS PÅ FACEBOOK 

FAKTA OM SKOLEN 

Skolens kapacitet:  Maks 115  

Holdstærrelse:  Maks 12 

Niveauer:  6 niveauer (8 

 om sommeren) 

Minimunsalder:  16 år 

Kurser:  Intensivt, ene-
lektioner, tillægsmoduler f.eks. 
forretningskurser eller russisk 
musik i minigrupper, eksamensfor-

løb eller kurser. 

FAKTA OM BYEN 

Indbyggertal: ca. 5 millioner 

Afstande  

Skole - centrum: 5 min gang til hoved-

strøget 

Skole - indkvartering: Få med gåafstand, 

gennemssnit 30. min. med metro, maks. 

en time. 

Lufthavns transport/retur: Inkluderet ved 

ankomst, kan tilkøbes ved afrejse. 

(værtsfamilie/delelejlighed) 

- Undervisning - Russisk madlavning  

- Kultur - Ballet 

- Vinterpaladset 

- Peter-Paul-fæstning 

- Udflugt: Baltika-bryggeriet 


