
Van deze reis is eind 2015 een boek gepubliceerd! 

  

Prijs €. 18,50 inclusief verzendkosten  

Te bestellen via noorandeweg@hotmail.com  

 

Meer weten over de inhoud?   
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=60601 
 

 

Met fiets en tent naar Rusland / Sint Petersburg  

Vertrekdatum 22 juni 2013 – Terugvlucht 5 augustus 2013 

Overnachtingsadressen:       

Nederland / Duitsland: 

Doetinchem – Gerscher – Munster – Bielefeld – Hamelen – Seesen – Halberstadt – 

Kothen – Oehna – Lubbenau Spreewald – Guben ( grens Polen)  

 

Polen: 

Gubin – Pozrzadlo – Krzyz Wielkopolski – Szamocin – Koronowo – Radzyn Chelminsky –  

Lidzbark – Pasym – Ruciane-Nida – Elk – Suwalki ( grens Litouwen) 

 

Litouwen: 

Druskininkai – Varena – Vilnius – Moletai – Andrioniskis – Birzai – Bauska (grens Letland)  

 

Letland: 

Berkava – Sigulda – Valmiera – Valka  - Paju (grens Estland)  

 

Estland: 

Tartu – Kallaste – Kauksi – Toila – Narva - (grens Rusland)  

mailto:noorandeweg@hotmail.com
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=60601


 

Rusland: 

Gostelitzy – Sint Petersburg  

 

 
Gefietste route / afstand 3000 km  

 

Al jaren liep ik met het plan om naar Rusland te fietsen. In 2012 maakte ik eerst een 

tocht door oost Europa en dat beviel uitstekend.  

Het is natuurlijk niet te vergelijken met de zuidelijke landen maar ik kan het alleen maar 

aanbevelen. Ook als vrouw alleen ondervond ik geen problemen.  

Hierna wist ik meteen dat de volgende bestemming Rusland zou worden. Ik vroeg een 

visum aan, stelde de route samen en ging op pad.  

Het werd een groot avontuur waar ik enorm van heb genoten.  

In mijn boek ’Vogelvrij op twee wielen’ staat de gehele route beschreven.   

 

* 

Hoewel er een bestaande route is naar Sint Petersburg ( R1 )  

zocht ik met behulp van www.michelin.com en Google maps mijn eigen weg. Regelmatig 

kwam ik onderweg de bordjes R1 wel tegen.      

 

* 

Sommige wegen zijn niet van onze kwaliteit en regelmatig informeerde ik bij een winkel 

of voorbijganger of er werkelijk asfalt lag.  

Kinderkoppen of een zandbak fietst niet prettig.  

(maar daar denkt u misschien anders over)   

Boodschappen zijn overal verkrijgbaar. Het is leuk dat er nog ouderwetse winkeltjes 

zijn. Bovendien zijn de mensen in alle landen zeer gastvrij.  

 

* 

Kamperen is bijna overal mogelijk. Op redelijke afstand was er een camping of 

overnachtingadres  te vinden.  



In de Baltische Staten kun je bij sommige meren ‘wild’ kamperen en tijdens deze 

overnachtingen  heb ik me er geen moment onveilig gevoeld. Vrij in de natuur en een 

frisse duik in het meer. Hier kan niets tegen op!  

 

* 

In Polen, Litouwen, Letland en Rusland moet je nog steeds geld wisselen. 

Zloty,Litas, Lats en Roebels. Deze flappen tapte ik uit de muur.  

Denk er wel aan dat je dit voor Rusland thuis moet activeren, anders komt er geen geld 

uit de muur. Bij de Rabobank kun je dit op internet regelen. Voor de overige banken even 

na vragen.      

 

* 

Voor Rusland is een visum nodig en dit regelde ik via de VisumCentrale. Prima service!  

De uitnodiging die nodig is om een visum aan te vragen regelde ik zelf via internet.  

Op weg naar Sint Petersburg verbleef ik eerst in Gostelitzy – Mini Hotel Spa.  

In Sint Petersburg logeerde ik in Hotel Nevsky Sky vanwege de centrale ligging. Alles 

kon te voet.  

 

* 

De terugvlucht boekte ik bij Air Berlin en voor de fiets betaalde ik € 50,= 

Afgezien van het feit dat de fiets tijdens de vlucht was vermist ben ik over de service  

tevreden. De fiets werd na 3 weken weer thuis afgeleverd.   

 

* 

Voor mij is alles vanzelfsprekend maar misschien heeft u nog vragen. 

Mail me gerust.  

noorandeweg@hotmail.com     
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