
SANKT PETERSBURG  
GOSPELFESTIVAL 

1 8 - 2 1   M A J   2 0 1 8 

Gospel Journey, i samarbete med Bilda och Immanuelskyrkan, Örebro, 
erbjuder DIG att följa upp denna milstolpe i gospelmusikens och det ryska 

folkets historia. I maj 2017 arrangerades Rysslands första gospelfestival  
och nu är det dags igen! 

Pris:  
Totalt 5000 SEK 
Inkluderar flyg, hotell, visum, inbjudan (för visumansökan) och 
administrationskostnader. 

X 
Festivalprogram: 

- 18 maj, festivalen startar kl 19.00 
- 19 maj, heldag med repetitioner och andra festivalaktiviteter  

även paus med tillfälle för turismEventuell utomhus konsert på kvällen 
- 20 maj, gospelgudstjänst på förmiddagen 

Avslutningskonsert kl. 18.00 

X 
Restider:  
Avfärd från Arlanda kl 11.40 den 18 maj 
Hemma på Arlanda kl. 13.55 den 21 maj 



Gospel Journey's paket:  
-Boende i St Petersburg. tre nätter  
-Transport till och från Pulkovo flygplats eller tågstationen  
-Inbjudan från rysk organisation (krävs för att få visum)  
-Assistans vid ifyllandet av visumansökan.  
-Inlämning och hämtning av visumansökan (du behöver inte göra de två resorna till ryska 
visumcentralen i Stockholm)  
-"Turist-jour", du kan ringa 070-692 88 42 för att ställa frågor vid köp av flygbiljett, packning, osv.  
-Deltagande i mass choir, samt eventuella entré-avgifter till gospelkonserterna.  

-----  
Visum-information  
Det är viktigt att ditt pass är helt och att det är giltigt minst 6 månader efter att du återvänt till 
Sverige. Om du inte uppfyller de kraven bör du skaffa nytt pass genast.  

-----  
Anmälan sker i tre steg:  
1) Du mailar info@gospeljourney.se och talar om att du vill med. I mailet ska du bifoga en bild på 
ditt pass. Denna information skickas till hotellet i St Petersburg.  
2) Du får en länk till Bildas registrering av Rysslandsresenärerna.  
Bilda kommer du att skicka ut ett inbetalningskort.  
3) Du betalar summan på inbetalningskortet till Bilda. Nu är du anmäld!  

-----  
Observera! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.  
Du ska ha anmält dig till info@gospeljourney.se senast den 6 april. 
Ring Joakim Arenius vid frågor, 070-692 88 42.  
mvh 
Joakim Arenius 
Gospel Journey 
Bilda  

    
Läs om Gospel Journey’s resor på www.gospeljourney.se  
 

http://www.gospeljourney.se

