
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (NORD D'EUROPA) 
 
SANT PETERSBURG  
En el nord-oest de Rússia, en el Golf 
de Finlàndia, va ser Petrograd de 
1.914 a 1924 i Leningrad des d'aquest 
any fins al 1.991. Fundada per Pedro 
el Gran en 1.703 per descentralitzar la 
capitalitat de Moscou arribant a ser 
capital de 1.712 a 1.918. Escenari 
principal de les revolucions de 1.905 i 
1.917. Són famoses les seves "nits 
blanques" del mes de Juny quan la 
llum del dia arriba a unes 19 hores, 
quedant la nit en un lleuger crepuscle. 
És la gran ciutat més propera al Pol 
Nord amb la mateixa latitud que Alaska. 
És l'única gran ciutat del món inclosa 
en la llista de la UNESCO com a 
herència cultural del món, com a 
monument de l'arquitectura i de la cultura, que es veu reflectida en els seus més de 4.000 monuments, 
250 museus, 50 teatres, 80 galeries d'art, etc.. Amb uns 8 milions d'habitants és la segona ciutat més 
gran del país, solament superada per Moscou. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Va ser una fortalesa sueca amb control del riu Neva fins que Pedro I es va fer amb ella en 1.703 
edificant les fortaleses de Sant Pere i Sant Pau, i Kronstadt. Responsable de la construcció d'una nova 
ciutat a la qual va anomenar Sant Petersburg en honor del seu nom. La seva intenció va ser que fos un 
exemple per l'Europa occidental i va establir la residència de la família reial en 1.713 convertint-la en la 
capital de Rússia. En aquest segle la seva població augmentà molt i es va convertir en un important 
centre de la cultura de l'Europa oriental. Alejandro I va impulsar el drenatge de pantans, aconseguint 
més terreny urbanitzable que va servir per doblar la seva població. Amb el desenvolupament del port en 
el s. XIX va arribar el desenvolupament industrial. La precària situació dels treballadors enfront de 
l'ostentació de la cort russa va provocar disturbis revolucionaris. El primer va arribar en 1.825, i més tard, 
en 1.905 la protesta popular va ser reprimida amb duresa davant del Palau d'Hivern. El tsar Nicolás II va 
instaurar la Duma o parlament per calmar els ànims. Però en 1.917 la Revolució iniciada en la fortalesa 
de Kronstadt va ser el principi del que va acabar sent la victòria bolxevic aquest mateix any a l'octubre. 
Poc abans, en 1.914 Nicolás II va canviar el seu nom per Petrograd després de declarar la guerra a 
Alemanya i en 1.918 es va traslladar de nou la capital a Moscou. En 1.924 passa a ser Leningrad, en 
honor a Lenin després de la seva mort. Després de la Guerra Mundial i la pèrdua de les repúbliques 
bàltiques, va créixer la seva importància i va ser l'únic port soviètic proper a Occident. En la II Guerra 
Mundial va haver-hi terribles batalles amb setge dels alemanys des de finals de 1.941 a principis de 
1.944; es calcula que 1.250.000 persones van morir i que més de 10.000 edificis van ser total o 
parcialment destruïts. Va ser reconstruïda i amb la desaparició de la URSS va tornar a anomenar-se 
Sant Petersburg en 1.991. 
 
QUE VISITAR 
Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau i edifici del Almiralltatge : edifici més antic de la ciutat, l'agulla de 
la seva torre és el símbol de la ciutat. Representa el centre de la ciutat antiga data de 1.703 sent el 
primer edifici construït per ordre de Pedro I el Gran, situat en una illa situada entre el Gran Neva i el 
canal de Kronverk. La fortalesa, que és l'edifici militar millor conservat d'Europa del s. XVIII, es va 
construir per defensar la sortida al Mar Bàltic. En perdre el seu ús militar, va passar a ser presó, entre 



 

els seus presos il·lustres, conspiradors polítics, com el germà major de Lenin, Alejandro, que va 
atemptar contra el tsar Alejandro III, l'escriptor Gorki o els ministres del govern provisional burgès. En 
ella se situa la Catedral de Sant Pere i Sant Pau, la més antiga de la ciutat, alberga el Panteó dels tsars 
i les tombes de la família de l'últim emperador rus Nicolás II que va ser afusellada a Sibèria en 1.918. 
Visitable tots els dies menys els dimecres de 10 a 18, cal calcular hora i mitja per a la seva visita. 
 
Catedral de Sant Isaac : Dissenyada per l'arquitecte francès Monferrand, construïda entre 1.768 i 1.858, 
la seva cúpula és de les majors del Món amb una fantàstica decoració interior i és la més gran i 
recarregada de les esglésies de la ciutat. Compta amb 4 façanes monumentals formades per columnes 
de granit de 16 m d'altura, i 114 tones de pes d'una sola peça. La gran cúpula daurada arriba als 102 m; 
l'envolten 4 campanars i gran quantitat d'estàtues en la seva teulada. En el seu interior caben 14.000 
persones i està fastuosament decorada amb or, marbre i bronze. El seu iconostasi és grandiós i ho 
adornen columnes de malaquita i lapislàtzuli a més de mosaics; la vidriera de l'altar major mostra la 
Resurrecció de Crist. Hi ha una mostra de la història de la seva construcció: maqueta de fusta del 
sistema utilitzat per aixecar les columnes, reconstrucció d'una secció de la cúpula, maqueta de fusta a 
escala 1/166 de l'església i un bust de l'arquitecte confeccionat amb els 14 tipus de marbre diferents 
usats en la construcció de l'església. La columnata de la cúpula és accessible i ofereix una vista 
sensacional de tota la ciutat. Oberta d'11 a 20 hores a l'estiu i fins a les 19 a l'hivern, excepte dimecres. 
Cal calcular uns tres quarts d'hora per visitar-la.  
 
El palau d'Hivern – Museu de l’Hermitage : Construït entre 1.754 i 1.762 per ordre de Catalina la Gran. 
De planta rectangular amb una fantàstica façana, barroc rus de mitjans del s. XVIII. És el principal 
museu de la ciutat i un dels més grans i famosos del món, i s'ha convertit en una de les majors 
pinacoteques del món. Les seves obres s'exposen en el Palau d'Hivern i en altres edificis que van ser 
propietat de la cort imperial fins a la revolució. Aquest Palau es va construir amb el projecte de 
l'arquitecte Rastrelli i sorprèn pel seu luxe i grandiositat. Prop de 3 milions d'obres entre quadres, 
escultures, obres gràfiques, troballes arqueològiques, monedes, medalles i altres objectes es poden 
contemplar les seves 400 sales. D'un valor incalculable són els objectes que podem veure en ell, 
procedents d'Europa, d'Orient, de la Grècia clàssica, de Roma, d'Egipte, de la Rússia antiga. Ens 
sorprendran els enormes gerros de jade i lapislàtzuli, els sarcòfags i les obres del Greco, de Murillo, de 
Leonardo, de Rafael, de Rembrandt o de Gauguin. Tanca els dilluns, la resta de dies obre de 10:30 a 18, 
i podem passar en el seu interior entre 4 i 5 hores per tenir una bona idea del seu contingut.  
 
Catedral del Salvador de la Sang Vessada : També anomenada catedral de la Resurrecció, manada 
construir per Alejandro III entre 1.883 i 1.907 en el lloc on en 1.881 el tsar Alejandro II, va morir com a 
conseqüència d'una bomba. La seva construcció s'assembla a les esglésies russes dels s. XVI i XVII, la 
qual cosa sorprèn enmig d'edificis neoclàssics i barrocs. Sorprèn la seva forma i els revestiments 
coloristes de les façanes, realitzat amb maons, ceràmica, marbre i granit. Les seves cúpules amb forma 
de ceba, les fornícules i l'interior compten amb bells mosaics. Es calculen uns 7.000 metres quadrats de 
mosaics. Aquesta església ortodoxa per les seves formes i cúpules policromes és un clar exemple de 
l'estil arquitectònic rus de l'època. No importa el temps que faci, les seves nou cúpules daurades sempre 
enlluernen. Obre d'11 a 20 hores a l'estiu i fins a les 19 a l'hivern, la seva visita dura uns 45 minuts.  
 
A més podem destacar el Centre històric de la ciutat amb una arquitectura molt destacada i edificis molt 
bells. Pavlovsk. un preciós parc amb palaus dels s. XVIII i XIX que van ser residència de tsars. Pushkin. 
un palau que va manar construir Pedro el Gran en honor de la tsarina Caterina I amb una impressionant 
decoració. Els Canals que transcorren entre edificis i que es poden recórrer amb vaixell en un passeig 
agradable i espectacular. Si passem per la ciutat descobrirem bonics parcs i impressionants palaus, a 
més de la multitud d'edificis dedicats a la Cultura: teatres, òperes i ballets, val la pena assistir a alguna 
d'elles si tenim oportunitat 
 
 



 

Petrodvorets 
 
Situat a sol 30 Km. de la ciutat, allí celebrava 
les seves grans festes d'estiu Pedro el Gran. 
Destaca l'impressionant Gran Palau, obra 
mestra de Rastrelli, compta amb una 
cascada que transcorre entre dotzenes 
d'estàtues daurades a banda i banda, entre 
sortidors d'aigua. Les aigües són recollides 
per una canal que les porta al Bàltic mig 
quilòmetre més enllà. És com un Versalles al 
costat del mar. També trobem el palau de 
Monplaisir, sobre el golf de Finlàndia, 
envoltat de boscos i jardins, era el pavelló 
favorit del Gran Pedro, senzill i sobri exterior 
que contrasta amb el fastuós del seu interior. 
Als seus magnífics parcs trobem fins a 176 
fonts de tot tipus i 4 cascades, els palaus 
majestuosos, les nombroses estàtues 
daurades de déus i d'herois antics, les 
col·leccions notables de l'escultura, la pintura 
i els treballs dels arts de menor importància 
fan Peterhof una gemma veritable d'art, 
sovint anomenada "capital de fonts", únic al 
món. També destaca el palau de l’Ermitage, 
que no és el museu, famós per curiosos 
enginys que disposa per a que la família real 
en gaudís. La visita pot durar entre 4 i 5 
hores. S’arriba des de Sant Petersburg per 
carretera o per mar en un vaixell ràpid que 
permet gaudir del paisatge costaner. El Gran 
Palau es pot visitar de 10:30 a 17 excepte el 
dilluns El més còmode per visitar-ho és en un 
vaixell ràpid des del malecó prop de 
l’Hermitage i del Allmirantat en el riu Neva, el 
bitllet es compra en el moll i el viatge és 
agradable i dura mitja hora aproximadament. 
Hi ha descomptes per a nens i estudiants. Hi 
ha diverses companyies, es pot mirar les 
diferents tarifes. 
 



 

Sant Petersburg compta amb més d'1.700 biblioteques públiques, la major és la M. I. Saltykov-
Shchedrin, fundada en 1.795, que compta amb gairebé 29 milions de llibres. Amb la Universitat Estatal 
de Sant Petersburg, fundada en 1.819, conviuen moltes institucions educatives i d'investigació, hi ha 
més de 200 instituts i altres escoles d'ensenyament superior. Destaca també el Museu Rus amb una 
important col·lecció d'art i si ens queda una mica de temps val la pena visitar la catedral Kazan. 
 
També compta amb diversos teatres, destacant el Petit Teatre Acadèmic d'Òpera i Ballet, el Teatre 
Kírov i el Teatre Acadèmic del Drama, convertit en Teatre Pushkin.  
 
Important; es poden treure fotos a l'interior de la majoria dels museus, previ pagament del corresponent 
suplement. 
 
ÉS NECESSARI SABER 
 
VISATS : Els creueristes amb escala a Rússia, no necessiten visat si creuen la frontera en grup, porten 
el passaport en regla, bitllet de creuer i el Tiquet de l'excursió. 
Si es vol sortir del vaixell pel seu compte, cal tramitar visat de trànsit. Per a això cal tramitar-ho al país 
d'origen en el consolat o ambaixada de Rússia i presentar: 
- La documentació de la reserva del creuer que demostri l'escala a Rússia. Indicant els noms dels 
viatgers interessats i els dies d'escala a Rússia, sense superar les 72 hores. 
- Passaport original vàlid durant un mínim de 6 mesos des de la sortida de Rússia amb al menys 2 
pàgines contigües sense segells ni visat. 
- Una foto carnet, pegada o engrapada al qüestionari. 
- Qüestionari de visat emplenat amb lletra d'impremta sense deixar caselles en blanc. 
- Assegurança d'assistència en viatge vàlid com a mínim per a tot el període del visat amb una fotocòpia 
ben llegible. Algunes navilieres poden permetre'ns sortir del vaixell amb l'excursió que sigui solament el 
bus i poder moure'ns al nostre aire una vegada a la ciutat, recollint-nos de tornada al vaixell.  
 
MONEDA : El ruble, dividit en 100 copeks. Hi ha bitllets de 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 rubles, els més 
habituals els de fins a 100 rubles. Hi ha monedes d'1, 2, 5 i 10 rubles i d'1, 5, 10 i 50 copecks. Tots els 
bitllets han de ser posteriors a 1999, cal vigilar amb els canvis. El canvi de moneda es fa en bancs, 
hotels i en alguns comerços, però l'ideal és acudir a les oficines de canvi, això sí, vigilant que ens 
apliquin el canvi per a estrangers, més favorable que per als russos. No està permès treure rubles del 
país, no mostrar-los a la sortida o el personal de duanes els requisarà.  
IDIOMA : Gairebé tots els cartells estan en rus, no és fàcil trobar qui parli anglès fos de llocs turístics, 
encara que solen esforçar-se a atendre al turista.  
 
COMPRES : Trobarem multitud de tendes de records: Matrioshka, vaixella de fusta pintada, porcellana 
tradicional, capsetes pintades i lacades a l'estil tradicional. Els magatzems Gostiny Dvor es troben en 
l'avinguda Nevsky, la principal de la ciutat. Hi ha mercadillos i botigues per a turistes amb major assortit 
però preus normalment més elevats, solen tenir objectes o rèpliques de l'època soviètica. El caviar ho 
trobem en els supermercats, en rus es denomina ikrá. Els 2 tipus de caviar són el vermell, que és de 
salmó i el negre, que és de beluga (el més valuós), esturió o sevruga (el més barat). No és aconsellable 
comprar caviar pel carrer, per que ha d'estar refrigerat i per no saber que conté el recipient. Es pot 
pagar amb euros en botigues i mercadillos per a turistes i a venedors ambulants, hem de tenir bitllets 
petits i estar alerta amb els canvis.  
 
 



 

El Metro de la ciutat és el que discorre a major profunditat del món en passar per sota del riu Neva. Les 
escales mecàniques són enormes i compta amb 4 línies. Hi ha estacions que van ser construïdes com a 
palaus per al poble en els anys 50 amb decoració espectacular. La Línia Vermella alberga les estacions 
amb més interès per al turista: Avtovo, Kírovsky Zavod, Ploshad Vosstania. Per usar el metre s'ha de 
comprar un zheton o fitxa metàl·lica.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA PER LLIURE 
Molt complicada en aquesta escala, Gairebé tots els creuers atraquen en el port industrial, a uns 20 
minuts amb cotxe del centre de la ciutat, solament alguns creuers petits poden atracar en el riu Neva, 
prop dels principals monuments. No abunden els mitjans de transport des del port comercial, haurem de 
sortir disposant del visat amb un autobús de l'excursió del vaixell o en un taxi que tingui permís especial 
per entrar en el port i no són barats.  



 

 


