
Gospel Journey, i samarbete med Bilda och 
Immanuelskyrkan, Örebro, erbjuder DIG att följa med 
och uppleva denna milstolpe i gospelmusikens och det 
ryska folkets historia. Resan är en form av halv-charter. 
För att följa med på denna resa får du stå för viss egen 
planering och vissa kostnader utöver det som ingår i 
Gospel Journey’s paket. Du själv ansvarar för att du har 
rätt försäkring. Om något händer dig på resan så 
ansvarar du för eventuella konsekvenser. 
Resesällskapet är begränsat till 16 personer, så hör av 
dig snarast om du vill följa med.

Tid:
19-22 maj 2017 (gospelfestivalen slutar den 21 maj)

Pris:
För att räkna ut kostnaden för just DIG lägger du ihop kostnaden 
för flyg/båt, visum och ditt önskade boendeval i Gospel 
Journey's paket.

- - - - -

Flyg/båt: 
Du står själv för 
inköp av resa från 
ditt hem i Sverige 
till flygplatsen eller 
tågstationen i St 
Petersburg, och 
även retur-resan. 
Detta innebär även 
all administration 
runt din resa, 
såsom villkor för 
bagage, 
inchecknings-tider, 
försäkringsvillkor, 
osv. 



Visum: Du står för visum-kostnaden, 665 SEK.

Gospel Journey's paket:
I detta ingår:

-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. 

Boende med badrum och kök i korridoren:

Del i 3-bädds-rum, 900 SEK/pers  (extra natt 300 SEK)

Del i 2-bädds-rum 1200 SEK /pers  (extra natt 400 SEK)

Eget rum 1800 SEK/pers  (extra natt 600 SEK)

Boende på trestjärnigt hotell (frukost ingår):

Del i 2-bädds-rum 2400 SEK /pers  (extra natt 800 SEK)

- - - - -

Programmet för gospelfestivalen ser ut så här:

Fredag kväll:
Joakim Arenius & the Good Life Gospel Choir har konsert  på 
annan plats som inte ingår i gospelfestivalen (men DU kommer in 
gratis) 

Lördag:
10.00 startar 
workshop för mass 
choir, där du är 
uppmuntrad att 
delta

19.00 är det 
konsert i St Ann's 
kyrka
med bl.a. mass 
choir, amerikanska 
gospelartister och 
the Good Life

Söndag:
11.00 gudstjänst 
med mass choir

Du styr din tid och dina kostnader själv, och därmed bestämmer du själv om, 
eller hur mycket, du vill delta i gospelfestivalen. Joakim Arenius kommer att 
vara i St Petersburg från den 17 maj till den 23 maj, vilket bl.a. innebär att 
han finns tillgänglig för guidning i staden på söndag eftermiddag, den 21 maj. 

- - - - -



Flyg/båt varianter:

Vill du resa med färja och tåg, så reser du från Stockholm på 
eftermiddagen runt 16.00 och anländer till Helsingfors nästa 
morgon kl. 9.00. Därifrån är det ca 2-3 timmars tågresa till St 
Petersburg. 2016 kostade färjan 1600 sek för del i fyrbädds-hytt 
(tur och retur) och tåget ca 700 sek (tur och retur). Observera att 
dessa priser kan ha ändrats. 

Flygpriser varierar väldigt mycket beroende på antal 
mellanlandningar och annat. Vill du resa med flyg söker du enkelt 
på Internet efter bra alternativ. 

- - - - -

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. 
Detta gäller även dig som tidigare gjort intresseanmälan. I 
anmälan skriver du alla dina namn i den ordning de står i passet, 
samt passnummer. Denna information skickas till hotellet i St 
Petersburg.

2)   Du får en länk till Bildas registrering av Rysslandsresenärerna., 
där du fyller i din personliga information och vilken version av 
Gospel Journey’s boendepaket du har valt. Bilda kommer du att 
skicka ut ett inbetalningskort.

3)   Du betalar summan på inbetalningskortet till Bilda. Nu är du 
anmäld!

- - - - -

Observera! Denna resa förutsätter att det blir en grupp om 
minst 6 personer, max 16 personer. Först till kvarn gäller.

Du ska ha anmält dig till info@gospeljourney.se senast den 20 
mars för att ha chans på en av de 16 platserna. 

Ring  Joakim Arenius vid frågor, 070-692 88 42.
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