
De Trans-Siberische tour 2014: een unieke 
reis voor ondernemers met een zakelijke 
belangstelling voor Rusland in grotendeelse 
onontgonnen gebieden met een scala aan 
business-mogelijkheden. Deze business-trip 
is speciaal ontwikkeld voor exportmanagers 
en beleidsmakers.

Tijdens deze boeiende reis krijgt u:
• kennis van obstakels en mogelijkheden van de Russische markt
• inzicht in de mogelijkheden van uw organisatie om toe te treden tot   
 de Russische markt
• contacten in Rusland

Zakendoen in Rusland 
De Russische Federatie is een meer dan interessant land voor nieuwe business-
opportunities! Het land is een opkomende economie. Het bewerken van de 
markt vergt dan ook de nodige voorbereiding. De praktijk leert dat er veel geld 
verloren gaat door onvoldoende kennis van de praktische kant van het zaken-
doen. Voordat u deelneemt aan deze reis, is er al gekeken naar de potentiële 
zakenmogelijkheden. Ook zijn er afspraken gemaakt met potentiële klanten.
 
Matchmaking en seminar
Als onderdeel van deze business-trip stelt het Nederland-Rusland Centrum zijn 
netwerk in Rusland ter beschikking om in contact te komen met potentiële 
Russische partners.

Het seminar ‘Zakendoen in Rusland’ heeft de volgende doelstellingen:
• kennis opdoen van de economische situatie in Rusland
• inzicht bieden op gedetailleerd niveau in de belemmeringen van de   
 Russische markt, in casu douane, certificatie en transport
• koppeling naar de individuele situatie en de vestigingsstrategie
  
Over Hans van Koningsbrugge
Hans van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Als historicus is hij gespecialiseerd in de Russische 
geschiedenis en politiek. Ook is hij directeur van het Nederland-Rusland Centrum 
en het Centre for Russian Studies, die beide verbonden zijn aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. Veel van de medewerkers van Hans van Koningsbrugge hebben 
een brede commerciële ervaring in het zakendoen in Rusland. 
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TSAREN, HANDELAARS 
EN AVONTURIERS!



DE TRANS-SIBERISCHE 
TOUR 2014

 13 dagen v.a. 
vertrek 5 september

Wie kent de Trans-Siberië Express niet? Deze trein over de illustere 
Trans-Siberische spoorlijn, is een van de laatste grote reisavonturen ter 
wereld! Maar het is ook een zakelijk avontuur! Niet voor niets is deze 
spoorlijn al meer dan 100 jaar een beroemde handelsroute en een 
slagader voor de Russische handel. Ga het avontuur aan! 

De reis in het kort
dag 1:  Vlucht Amsterdam – Moskou.
dag 2:  Eerste kennismaking met en hotel in Moskou.
dag 3:  Kremlin, Alexandertuinen en Rode Plein, en op de trein.
dag 4:  Kazan, tatarenhoofdstad aan de Wolga.  
 Matchmaking. Hotel in Kazan.
dag 5:  Naar het uitgestrekte Siberië en overnachting in de trein.
dag 6:  Kennismaking met en overnachting in Jekaterinaburg,  
 stad waarin de Romanovs werden vermoord.  
 Seminar en matchmaking.
dag 7:  Richting Novosibirsk en overnachting in de trein.
dag 8:  Kennismaking met en hotel in het Siberische Novosibirsk.
dag 9:  Richting Krasnojarsk en overnachting in de trein.
dag 10:  Kennismaking met en overnachting in Krasnojarsk, Kozakken- 
 stad diep weggestopt in Siberië. Matchmaking.
dag 11:  Naar Irkoetsk, vlak boven Mongolië. Laatste overnachting 
 in de trein.
dag 12:  Irkoetsk en matchmaking.
dag 13:  Terugvlucht Irkoetsk – Amsterdam via Moskou.
(Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.)

Uniek
Volledig verzorgde reis, inclusief vluchten, in een SRC-privétrein met 
een bijzonder muzikaal en cultureel programma en overnachting in de 
mooiste Russische steden.

Bekijk het volledige programma op:
 src-cultuurvakanties.nl/transsib-nrc

Irkoetsk

Moskou

BAIKALMEERKazan
Jekaterinaburg

Novosibirsk

Krasnojarsk€ 5998
excl. business-pakket



Prijzen reis
Standaard couchette
4-persoons couchette en 2-persoonskamers in de hotels € 5.998

First class-couchette
2-persoons couchette en 2-persoonskamers in de hotels € 7.428

Vip-couchette
2-persoons couchette en 2-persoonskamers in de hotels € 10.598
 
De prijzen voor het verblijf in een 1-persoonskamer en een 1-persoons 
couchette in de trein (alleen mogelijk in een first class- en vip-cou-
chette) vindt u op src-cultuurvakanties.nl/transsib-nrc.
 

Seminar
De kosten van het seminar zijn € 300,- per persoon. Elke volgende 
persoon betaalt € 150,-.
 

Matchmaking
De matchmaking kost € 400,- per stad, onafhankelijk van het aantal 
deelnemers van uw bedrijf. Per matchmaking zijn er twee bedrijven 
beschikbaar. U kunt bij uw boeking aangeven in welke steden u 
gematcht wilt worden.   
 

Prijzen verkorte reis
U kunt deze reis ook deels meemaken,  
wij hebben 2 mogelijkheden voor u:
A. Dag 1 t/m 6 v.a. € 4498
B. Dag 6 t/m 13 v.a € 4498
Bij beide verkorte reizen heeft u een aangepast programma; bij variant 
A vliegt u op dag 7 vanuit Jekatarinaburg via Moskou terug naar 
Amsterdam. Bij variant B vliegt u op dag 5 via Moskou naar Jekatarina-
burg, op dag 13 keert u met de groep terug.
Meer informatie over de verkorte programma’s vindt u op src-cultuur-
vakanties.nl/transsib-nrc.
 

Inbegrepen
• lijnvlucht Amsterdam – Moskou en vice versa met Aeroflot • lijnvlucht 
Irkoetsk – Moskou met Aeroflot • luchthavenbelastingen en heffingen 
• treinreis Moskou – Irkoetsk over de Trans-Siberische spoorlijn in een 
luxe privétrein • vervoer tijdens de excursies in een lokale touringcar • 
5 overnachtingen in een luxe privétrein, op basis van een indeling in 
een standaard 4-persoons couchette met gedeelde sanitaire voorzie-
ningen • 7 overnachtingen in uitstekende middenklassehotels in 2-per-
soonskamers voorzien van bad en/of douche en toilet • verzorging op 
basis van volpension, beginnend op dag 3 en verzorging op basis van 
halfpension op dag 1 en 2 • onbeperkt koffie en thee in de trein • 
excursieprogramma en muzikaal (avond)programma buiten de trein • 
muzikaal en cultureel programma aan boord van de trein • begeleiding 
tijdens de treinreis en de excursies door deskundige Nederlandsspre-
kende reisleiders, soms bijgestaan door lokale Nederlands-, Duits- of 
Engelssprekende gidsen 

Niet inbegrepen
• fooien • overige drankjes en maaltijden • visumkosten, circa € 92,- 
• kofferservice

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen over het seminar, de match-
making en de zakelijke mogelijkheden? Neem 
dan contact op met Hans van Koningsbrugge 
op het telefoonnummer 050 –363 78 20. 

Meer informatie over de reis vindt u op src-cul-
tuurvakanties.nl/transsib-nrc. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opne-
men met Bjørn de Roos van SRC-Cultuurvakan-
ties op het nummer is 050 – 366 32 34.



Kazan
In Kazan, de hoofdstad van de autonome republiek Tatarije, wonen 
ongeveer 1,1 miljoen mensen. De stad is via het spoor en autowegen 
verbonden met Moskou en Jekaterinaburg, en is ook goed over het 
water te bereiken. Daarnaast is er een regionale luchthaven. Van de 
twee staatsuniversiteiten is er een volledig gericht is op luchtvaart, 
ruimtetechniek en informatica. Kazan ligt in een van de meest ont-
wikkelde gebieden van Rusland. Er zijn ongeveer 150 grote en mid-
delgrote bedrijven. De belangrijkste zware industrie-sectoren zijn de 
(petro)chemische industrie en motorenproductie. Er worden voor veel 
takken van de gezondheidszorg medische instrumenten geproduceerd. 
Andere bedrijven richten zich op de productie van geneesmiddelen,  
en vriesinstallaties en compressoren voor de industrie. Er is ook een 
luchtvaartindustrie. Verschillende bedrijven maken onder meer moto-
ren voor de burgerluchtvaart, helikopters, passagiers- en vrachtvlieg-
tuigen en militaire vliegtuigen. 

Jekaterinaburg
Jekaterinaburg, een stad met ongeveer 1,3 miljoen mensen, is het  
belangrijkste verkeersknooppunt van de Oeral. De stad heeft een 
(inter)nationale luchthaven, ligt aan een belangrijk spoorwegknooppunt 
aan de Trans-Siberische spoorlijn en heeft wegverbindingen met om-
ringende steden. De universiteit heeft onder andere faculteiten voor 
economie, mijnbouw en techniek. Jekaterinaburg is het tweede indus-
triecentrum van Rusland. Er zijn ook een staalindustrie, chemische in-
dustrie en een olieraffinaderij. De stad heeft een grote machinefabriek, 
waar onder andere graafmachines en oliewinningsmachines worden 
gemaakt. De stad is de grootste titaniumproducent ter wereld en een 
grote koperproducent. Een groot deel van de Russische edelstenen 
wordt hier geslepen. Er is ook een grote farmaceutische industrie. 
Jekaterinaburg is een Russisch centrum voor banken en financiën,  
met een groot businesscentrum. 

Tijdens de reis kunt u kennismaken met potentiële Russische 
partners uit het netwerk van het Nederland-Rusland Centrum. 
We kunnen u introduceren bij potentiële klanten in Kazan,  
Jekatarinaburg, Krasnojarsk en Irkoetsk.

MATCHMAKING



Krasnojarsk
Krasnojarsk heeft ongeveer 900.000 inwoners en ligt aan twee rivie-
ren. De stad is ook te bereiken via het spoor, en over de weg vanuit 
Novosibirsk, Irkoetsk en Mongolië. De stad heeft een internationale en 
een regionale luchthaven, en een universiteit met onder andere facul-
teiten voor bouwkunde, economie, ruimtevaart, techniek, medicijnen, 
landbouwkunde, en non-ferrometalen en goud. Er wordt aluminium 
geproduceerd, en er zijn een haven en een scheepswerf. Verschillende 
bedrijven richten zich op zware kranen, synthetisch rubber, koelkasten, 
liften, katalysatoren en antibiotica. Twee vliegmaatschappijen hebben 
hier hun hoofdkantoor. In Krasnojarsk zijn onderzoekscentra voor bos-
bouw, natuurkunde, chemie en computersimulatie. In de buurt van de 
stad ligt het grootste ondergrondse industriecomplex ter wereld. 

Irkoetsk
De stad met circa 600.000 inwoners is via de Trans-Siberische weg 
verbonden met het land. Irkoetsk ligt ook aan de Trans-Siberische 
spoorweg. De stad heeft een (inter)nationale luchthaven. Op de uni-
versiteit kunnen studenten onder andere geneeskunde, economie, 
rechten, techniek, landbouw en diverse talen studeren. Er zijn onder 
andere een aluminiumsmelterij en de grootste energiemaatschappij 
van Rusland te vinden. Een ander bedrijf produceert materieel voor de 
winning van goud en metalen. Een producent van gevechtsvliegtuigen, 
die ook de toeleverancier van Airbus is, gaat binnenkort ook passagiers-
vliegtuigen produceren. Dit is ook stad van de onderzoeks instituten, 
onder andere voor medische wetenschappen. Daarnaast is er een 
R&D-centrum van GAZPROM en een voor zeldzame metalen  
en diamanten.

Uitgebreide informatie over deze steden?  
Kijk op src-cultuurvakanties.nl/transsib-nrc


