ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: Η αυτοκρατορική
της Ρωσίας

Χώρα: Ρωσία
Πόλη: Αγία Πετρόυπολη
Νόμισμα: Ρούβλι
Επίσημη γλώσσα: Ρώσικα
Οδηγούν: από δεξιά
Πληθυσμός: 5.131.942 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Η Πετρούπολη λέγεται και Πόλη του Αγίου Πέτρου και μια από της πιο γνωστές της Ρωσίας. Είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας. Ιδρύθηκε από τον τσάρο
Πέτρο Α? το 1703 ως το παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι οι
«λευκές νύχτες» του Ιουνίου. Ο ουρανός φαίνεται να μη σκοτεινιάζει ποτέ τις νύχτες εκείνες ?
φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Αγίας Πετρούπολης κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.
Που να πάω ? Τι να δω:
Η Αγία Πετρούπολη είναι μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα πόλη που αξίζει να την περπατήσεις όσο
περισσότερο γίνεται. Σε αυτήν θα ανακαλύψεις τα πανέμορφα παλάτια της, τους εξαιρετικούς
ναούς της με βασικότερο τον Καθεδρικό των Πέτρου και Παύλου. Θα μαγευτείς από τα δημόσια
κτίρια όπως το μουσείο Ερμιτάζ και το πράσινο ή Ελληνικό Αναγεννησιακό ανάκτορο.
Φυσικά τα αγάλματα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της πόλης. Σίγουρα θα πρέπει να
περάσεις από τον Χάλκινο Καβαλάρη αλλά και την Στήλη του Αλεξάνδρου, την ψηλότερη
αυτού του είδους στον κόσμο.

Τι να φάω ? Τι να δοκιμάσω:
Τα πιο γνωστά και ενδιαφέροντα πιάτα που μπορείς να δοκιμάσεις στην Μόσχα είναι τα εξής:
μοσχάρι Στρογγανόφ, Ρέγγα με παντζάρια και μαγιονέζα (Dressed herring), Vinegret
(σαλάτα), Shashlyk (τα ρώσικα σουβλάκια), Pelmeni (μοιάζουν με ραβιόλια). Επίσης μην
παραλείψεις τα: okroshka (κρύα σούπα από λαχανικά), kulebiaka (πίτα από σολομό), pirozki
(πίτες από λάχανο ή μανιτάρια). Εννοείται πως πρέπει να δοκιμάσεις αυθεντική ρώσικη
σαλάτα (είναι ίδια με αυτήν που τρώμε στην Ελλάδα, αλλά με λιγότερη μαγιονέζα). Βέβαια μην
παραλείψεις και την ρώσικη κρέπα η οποία προτιμάται από τους ντόπιους είτε με ζαχαρούχο γάλα
(γλυκιά), είτε με σολομό (αλμυρή), είτε με λάχανο (αλμυρή). Στην χώρα γενικώς τρώνε πολλά
μανιτάρια και το εθνικό φαγητό τους είναι πατάτες με κρέας (στον φούρνο). Τέλος μην
ξεχάσεις την παραδοσιακή παντζαρόσουπα της Ρωσίας. Ονομάζεται μπόρς (bors) και είναι πολύ
γευστική. Κλείνεις τις διατροφικές σου ανησυχίες απαραίτητα με ρώσικο παγωτό.
Που να φάω:
Στην Αγία Πετρούπολη δοκιμάσαμε δύο εστιατόρια που σίγουρα θα σε ενθουσιάσουν. Το πρώτο που
σου προτείνουμε είναι το Stole και βρίσκεται στην οδό: Nevskiy Prospect, 11, St. Petersburg
191186. Εκεί θα δοκιμάσεις εκπληκτικά παραδοσιακά πιροσκί και τέλεια παντζαρόσουπα σε πολύ
καλές τιμές. Το μαγαζί προτιμάται από ντόπιους. Μια άλλη επιλογή είναι το Teremok το οποίο
μπορείς να το βρεις σε πολλά μέρη της πόλης. Ένα βρίσκεται στην οδό: Bolshaya Morskaya ul., 11
ενώ ένα άλλο στην Nevsky avenue, 114-116. Αν ψάξεις online θα βρεις και άλλα.
Πως να πάω:
Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να πας στην Αγία Πετρούπολη είναι φυσικά αεροπορικώς.
Με πτήση από Αθήνα, φτάνεις μέσα σε λίγο λιγότερο από 4 ώρες στην Μόσχα. Επίσης μπορείς να
επιλέξεις την μεταφορά σου με τραίνο εντός της χώρας. Για παράδειγμα από Μόσχα σε Αγία
Πετρούπολη. Με αυτό τον τρόπο «ταξιδέυεις» εντονότερα. Και φυσικά αν θέλεις να συνεχίσεις το
ταξίδι σου σε άλλη χώρα, μπορείς να το κάνεις και με πλοία που φεύγουν από την Ρωσία. Κλείσε
φθηνά αεροπορικά εισιτήρια.
Που να μείνω – Ξενοδοχείο:
Στην Αγία Πετρούπολη η καλύτερη επιλογή είναι φυσικά το Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya.
Είναι ένα τετράστερο ξενοδοχείο που σου παρέχει όλες τις ανέσεις. Εξασφάλισε την διαμονή σου.

