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Uw tsarendroom aan boord van de M/S VOLGA DREAM*****  

 

ONGETWIJFELD HET ALLERBESTE SCHIP 

OP DE RUSSICHE RIVIEREN 

 

Speciaal vertrek 09 JULI 2014 
 

 
 



2 

 

Culturele 11-daagse luxereis van  Moskou naar  Sint-Petersburg en de historische 

Unescosteden langsheen de Volga.  

Luxecruise op de M/S VOLGA DREAM*****luxe 

 

 Genieten van de rijke Russische cultuur terwijl U aan boord  geniet van   live 

concerten, gebracht door Russische  topsolisten. 

 Geleid bezoek aan de voornaamste bezienswaardigheden in Moskou en Sint-

Petersburg; dit alles, met professionele Nederlandstalige  gidsen. 

 
Onze beoordeling : Wij hebben –na kwaliteitscontrole–het allerbeste hotelschip op de Neva 

en de Volga  voor U geselecteerd.  Een prachtig schip met zeer hoge kwaliteitsnormen. 

Bijzonder klassevol en nostalgisch klassiek interieur. Mooie en ruime buitenhutten.  De 

wijnen-inclusive formule is een groot pluspunt, alsook de bijzonder fijne keuken. Na 2 

hotelnachten in het centrum van St Petersburg, verblijven we in totaal 6 nachten aan boord 

van het schip.  

 

U kiest ongetwijfeld voor de nummer één in Rusland. 

Pracht- en praalrijk St. Petersburg, het vroegere Leningrad, en Petrograd.  De stad, 

gebouwd in 1703 door Peter de Grote op 100 moerassige  eilanden die door ca. 600 bruggen met 

elkaar verbonden zijn, is rijk aan cultuur, historie en bijzondere architectuur. Na een bezoek 

aan Nederland,  was Peter de Grote namelijk zo gecharmeerd van Amsterdam, dat hij een 

soortgelijke stad, inclusief grachten, ook in Rusland wilde creëren. Daarnaast had de tsaar een 

grote voorliefde voor Franse en Italiaanse bouwstijlen, waardoor de stad een heel Europese 

uitstraling heeft gekregen. Laat u bekoren door St. Petersburg, wellicht één der mooiste steden 

van Europa. We logeren 2 nachten in het centraal gelegen vijfsterren  SAS Radisson  

luxehotel***** in St. Petersburg, gelegen pal op de Nevsky Prospekt! 

Cruisen van Moskou naar St Petersburg is de ideale manier om de rijke Russische cultuur te 

ontdekken. Op een rustige en luxueuse manier genieten van een betoverend landschap, 

afgewisseld door kleine dorpjes waar de lokale bevolking U warm onthaalt.  Het Kizhi-eiland 

met zijn houten kerkjes, en de uitgestrektheid van van het Ladoga-meer is een unieke ervaring. 

U zal er tijdens de cruise diverse sites van het UNESCO-ergoed bezoeken, aan boord van -

zonder twijfel - het allerbeste luxeschip op de Volga! 

Moskou is een uitgestrekte metropool waar maar liefst 8 miljoen Moskovieten wonen. De stad 

is rijk aan indrukwekkende bezienswaardigheden, waaronder uiteraard het beroemde Kremlin. 

Afgezien van de gebouwen voor de politieke top en hoog bezoek - die niet voor het publiek 

toegankelijk zijn - staan er tal van bijzondere kathedralen en kerken die getuigen van de 

rijkdommen van de Russische Tsaren. Het 695 meter lange en 130 meter brede Rode Plein 

wordt aan één zijde begrensd door de muur om het Kremlin. Langs deze muur vindt u het 

mausoleum van Lenin, een piramide-achtig monument van rood graniet. Op het plein staat 

tevens de bekendste kerk van Rusland: de Basiliuskathedraal van Ivan de Verschrikkelijke, die 

in de 16e eeuw werd gebouwd ter herdenking van de overwinning op de Tartaren. Het mooiste 

kloostercomplex van Moskou is het 16e-eeuwse Maagdenklooster, gelegen in de bocht van de 

Moskwa. We logeren  2 nachten te Moskou in het vijfsterrren luxehotel*****Metropole, 

vlakbij  Het Rode Plein. 

 



3 

 

 
 

PLUSPUNTEN: 
 Bezoek St Petersburg vanuit het centraal gelegen Sas Radisson luxehotel ***** 

 Bezoek Moskou vanuit het vijfsterren luxehotel Metropole***** 

 Beide hotels liggen op wandelafstand van het Rode Plein in Moskou en  aan de 

Nevsky Prospekt in St Petersburg! 

 Bezoeken in kleine groepen 

 Nederlandssprekende gidsen in St.Petersburg én in Moskou 

 Bezoek aan het Wapenmuseum en kathedralen van het Kremlin 

 Extra bezoek aan Poushkine en Peterhof (het Versailles van Rusland) 

 Dranken tijdens maaltijden aan boord inbegrepen(water,bier,wijnen) 

 Alle uitstappen inbegrepen! 

 Vol pension, ook in Moskou en St Petersburg. 

 Ons schip de M/S Volga Dream***** is het allerbeste “boutique”- schip van 

Rusland! 
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PROGRAMMA 

DAG 1: Brussel – Sint Petersburg.  

Vertrek per lijnvlucht naar Sint Petersburg. Onthaal en transfer naar ons luxehotel in het 

centrum van de stad. Avondmaal en overnachting.                      D 

DAG 2:  Sint Petersburg:  Stadsbezoek + Hermitage + Poushkine  

Na het ontbijt ondernemen we een stadsrondrit met o.a. met bezichtiging van  het 

Paleizenplein, het Winterpaleis, de oevers van de Neva, het Vassilievski-eiland, de 

Admiraliteit, de Nevski Prospekt, de Kazan kathedraal, de Isaac kathedraal en het Smolny-

klooster.  

Verder  staat één van de hoogtepunten van de reis op het programma, nl. een bezoek aan het 

wereldvermaarde Hermitage-museum. Dit beroemde museum is gehuisvest in het 

Winterpaleis, gebouwd door Rastrelli en vervolledigd in 1762. Oorspronkelijk was de façade 

geschilderd in een gele zandkleur met witte boorden en typische barokke gulden 

standbeelden. In de 19 de eeuw werd aan het paleis een uniforme Venetiaans rode kleur 

gegeven, maar schittert nu in een zeegroen en wit geheel. De Kleine Hermitage was gebouwd 

als een toevluchtsoord voor Catharina de Grote, en het was hier dat zij begon aan de 

keizerlijke kunstcollectie die uiteindelijk zou uitmonden in de grootste kunstgalerij ter wereld.  

De Grote Hermitage werd vervolgens gebouwd om de snel groeiende collectie in onder te 

brengen, gevolgd door de Nieuwe Hermitage, die in 1852 werd geopend als Sint Petersburgs 

eerste publieke kunstgalerij. Hier zullen we o.a. aandacht besteden aan de afdeling met de 

Vlaamse wandtapijten, Vlaamse kunst (Rubenszalen), Rembrtandt… Franse Impressionisten 

en Expressionisten. U zal overweldigd zijn van de enorme keuze aan prachtwerken. 

           

 
 

13.00 uur: Middagmaal in St. Petersburg. 

14.00 uur: Vertrek naar Tsarskoye Selo  (30 km) naar  het zomerpaleis van Catharina. 

 

Het plaatsje Pushkine, voorheen Tsarskoye Selo, is na de Russische Revolutie vernoemd 

naar de grote Russische schrijver Aleksandr Poesjkin, omdat hij hier op het lyceum naar 

school is geweest. Daar heeft hij ook zijn eerste gedichten in het publiek voorgedragen aan de 

destijds beroemdste dichter van Rusland, Gavrila Derzjavin. Het dorpje Tsarskoje Selo werd 

in de 18e eeuw vooral bekend doordat de tsaren hier hun zomerresidentie hadden. Het 

Catharinapaleis en het Alexanderpaleis zijn de grootste publiekstrekkers. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poesjkin_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Poesjkin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gavrila_Derzjavin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharinapaleis
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Gedurende de Nazi-bezetting (1941-1944) werden er 2 grote paleizen geplunderd en als 

barakken gebruikt, maar na enkele tientallen jaren van restauraties zijn het Alexander Paleis 

en het Catharina Paleis (Rastrelli‟s barokke meesterstuk) terug in hun volle glorie te 

bewonderen. De Grote Hall in het Catharina Paleis is wellicht het ultimate voorbeeld van 

Barokke grandeur en decoratie; er is tevens een mooie Amber-kamer. De parken rondom het 

paleis zijn wondermooi met tal van charmante paviljoenen, grotten en een Chinese pagode. 

 

 

Terugrit naar St. Petersburg: avondmaal en overnachting.                       B+L+D

      

DAG 3:  Sint Petersburg: PETRODVORETS (Peterhof). 

Vandaag  uitstap naar Peterhof gelegen aan de Finse Golf, op 25 km van Sint-Petersburg en 

mag worden gerekend tot één van de mooiste Europese paleizen en is een goed voorbeeld van 

de 18de en 19de eeuwse Russische architectuur. In de paleistuinen, die tot aan de Finse Golf 

reiken, vindt u de talloze wereldberoemde fonteinen met goudvergulde sculpturen in diverse 

vormen en stijlen. We bezoeken er via een  wandeling de paleistuinen alsook het “Bath 

Cottage” van het paleis. 

Peter besloot op deze plaats een paleis te bouwen naar het voorbeeld van Versailles. In 1714 

begon hij met de bouw van twee paleizen (het Paleis van Monplaisir en het centraal gelegen 

Grote Landhuis) en de tuinen. De tsaar was zelf erg betrokken bij de bouw en werkte mee aan 

het ontwerp, dat werd uitgevoerd door de architecten  Le Blond, Johann Braunstein, Niccolo 

Michetti en  Zemtsov. In 1723 werd Peterhof als keizerlijke residentie in gebruik genomen, al 

was de bouw nog niet voltooid. De werken  gesopt in 1725, toen Peter de Grote stierf. 

Pas toen tsarina Elisabeth I, de dochter van Peter, de troon besteeg, werd de bouw voortgezet. 

Zij liet haar favoriete architect, de Italiaan Bartolomeo Rastrelli, aan het Peterhof werken. 

Maar ook nadat de plannen van Rastrelli voltooid waren en de bouw was afgerond, was 

Peterhof nog niet voltooid. Tot het jaar 1917 werd er volop gebouwd aan de paleizen en 

tuinen door de Russische tsaren. Zo voegde tsaar Nicolaas I het landgoed Alexandria toe aan 

het grondgebied en bouwde hij daarop een klein paleis voor zijn echtgenote, tsarina 

Alexandra Fjodorovna. En ook de laatste tsaar, Nicolaas II, woonde met zijn gezin in een 

privé-paleis in Peterhof.                

 

Na terugkeer in St. Petersburg, transfer naar ons luxeschip. Inscheping aan boord van de M/S 

Volga Dream*****.  Receptie , aperitief en avondmaal  en overnachting.       B+L+D 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Versailles
http://nl.wikipedia.org/wiki/1714
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Le_Blond&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Braunstein&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niccolo_Michetti&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niccolo_Michetti&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikhail_Zemtsov&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/1723
http://nl.wikipedia.org/wiki/1725
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_I_van_Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Rastrelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1917
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_I_van_Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_van_Pruisen_(Alexandra_Fjodorovna)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_II_van_Rusland
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Vandaag: Brood-en wodkaceremonie als welkom aan boord. 

DAG 4: Cruise: Ladogameer + Mandrogi 

Deze  nacht varen we over het tweede grootste meer van Europa naar de monding van de Svir 

rivier. De sluizen van Podporogie zijn met talrijke sculpturen versierd. Hier troont Lenin 

boven een inscriptie „Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven! De streek is een mooi 

voorbeeld van het Russische plattelandsleven. We maken een mooie wandeling in Mandrogi 

waar diverse datsja‟s staan en souvenirwinkeltjes.             B+L+D 

 

Vandaag: BBQ op het zonnedek. 

DAG 5 : Cruise: Kizhi 

Ons doel is het in het noorden van het Onegameer gelegen eiland Kizhi (toegevoegd op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO). Het is een waar openluchtmuseum en toont ons een 

indrukwekkende collectie houten architectuur. Pronkstukken zijn echter met name de 

imposante kerken, zoals de spectaculaire met 22 koepels versierde Kathedraal van de 

Transfiguratie. Deze koepels zijn geheel van hout gemaakt zonder gebruik te maken van 

spijkers! Tijdens onze wandeling over het eiland zien we echter nog veel meer moois, zodat u 

een goed beeld krijgt van het wonen en werken van de bevolking door de eeuwen heen.     

B+L+D 

Vandaag: Piano-recital aan boord (Tchaikovsky en Rachmaninov) 

 

DAG 6: Cruise: Goritsy 

We komen aan in Goritsy, gelegen aan één van de verbrede stukken van rivier de Sheksna. 

Van hieruit maken we een uitstap naar het 14e-eeuwse klooster van Kirill-Belozerski. In de 

eeuwen na de stichting ervan breidde het klooster zich langzaam uit, tot een fotogeniek geheel 

van kerken en andere religieuze gebouwen. Het klooster van de H. Cyrillus van het Witte 

Meer  bezit een  unieke collectie iconen in het  iconenmuseum.           B+L+D   

Vandaag: Russisch galadiner met wodkaproeverij. 
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DAG 7: Cruise: Jaroslavl 

Aankomst in Jaroslavl, één van de oudste steden aan de Volga en stad op de „Gouden Ring‟. 

De stad werd in 1016 gesticht.  Bezoek aan het interieur van  de prachtige Elias-kerk. 

 

Het Kremlin behoort tot het Unesco werelderfgoed. Tijdens de stadsrondrit bezoeken wij o.a. 

het Verlossersklooster, de oorsprong van Jaroslavl, de Kathedraal van de Verheerlijking. Na 

een “muzikaal bezoek” aan de residentie van de Gouverneur,  schepen wij in en vertrekt 

het schip terug naar het Rybinsk reservoir.                    B+L+D 

Vandaag: Russische theeceremonie en thema-avond Russisch koken. 

DAG 8: Cruise: Uglich   

Een rustige vaart op deVolga brengt ons naar de oude stad Uglich, met een schitterend 

kremlin uit de 14de eeuw, met bezoek aan de kerk van Sint-Dimitri – genoemd naar de 

Tsarevich Dimitri – of “Bloedkerk” die verrezen is op de plek waar de zoon van Iwan de 

Verschrikkelijke vermoord werd. Nabij Uglich hoort u het luiden van de klokken van het 

Kremlin al van verre en deze klanken heten u welkom in de stad. Verder ook bezoek aan de 

Kathedraal van de Gedaanteverandering en de  iconengalerij.  Bijwonen van eksklusief 

concert met uniek gezang. Vervolgens over het Moskoukanaal vaart het schip weer verder 

de avondzon tegemoet.                                                        B+L+D 

Vandaag: Historische film over de aanleg van het Moskoukanaal. 

DAG 9 : Cruise: Moskou aankomst 

 
 

Aankomst rond de middag in Moskou. Na het middagmaal in het centrum, vangen we aan met  

het bezoek aan Moskou met een oriëntatietour (met o.a. Het Rode Plein, de Basilius basiliek, 

het Lenin-Mausoleum, de Arbatstraat en de Moskva-oevers). We bezoeken tevens de 

prachtige Moskouse  metro.  Verder bezoek aan het Plein van de gevallen Idolen. 

Avondmaal. Overnachting in ons luxehotel*****.                                                     B+L+D 
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DAG 10 : Moskou bezoek: 

Na het ontbijt bezoek aan het wereldberoemde KREMLIN, het historisch, geestelijk en 

politieke machtscentrum van Rusland. De architecturale verscheidenheid binnen de vesting is 

indrukwekkend, evenals de talrijke bezienswaardigheden zoals de tsarenklok, het tsarenkanon 

dat nooit één schot heeft gelost en de diverse paleizen en kathedralen. We bezoeken het 

museum met de wapenkamer (Armory). Dit museum bezit een zeer waardevolle collectie 

kunstvoorwerpen uit de tijd van de tsaren; gepantserde voertuigen, harnassen, hofkleding en 

kroonjuwelen van onschatbare waarde staan hier tentoongesteld.  

Bezoek aan de Hemelvaartkerk, de grootste en indrukwekkendste kathedraal van het 

Kremlin (prachtige iconen en fresco‟s).  

Na de lunch  bezoek aan de grootste orthodoxe kerk ter wereld: de St Saviour kathedraal.  

Na wat vrije tijd, avondmaal en overnachting.                                  B+L+D 

 

 

DAG 11 : Moskou – Brussel  

Na het ontbijt check-out en we begeven ons naar het prachtklooster Novodievichy 

(Maagdenklooster) . Het Nieuwe Maagdenklooster is een van de vele kloostervestingen die in 

de 16-de eeuw voor de poorten van Moskou werden gebouwd. Het complex werd opgericht 

ter ere van de bevrijding van Smolensk (1524) dat in handen was van de Polen-Litouwers. Het 

was de tijd van Vasili III. Zijn zoon (Iwan de Verschrikkelijke) liet de weduwen van de door 

hem geëxecuteerde bojaren in het klooster treden nadat zij afstand hadden gedaan van hun 

totale bezit. Met al het geld van de bojaren werd dit het rijkste klooster van Moskou. De eerste 

vrouw van Peter, Jevdokia Lopoechina, woonde hier als non. In 1923 werd het klooster 

gesloten en het is nu weer een functionerend klooster. We bezoeken er het kerkhof van het 

klooster, waar tal van beroemde figuren begraven liggen.  

Verder bezoek aan de Tretyakov-galerij: De kracht van de galerij is gelegen in de 

iconenverzameling en de moderne Russische kunst. Het museum heeft de grootste 

verzameling Russische kunst en telt zo'n 57.000 stukken. De stichter van het museum was de 

industrieel Pavel Michailovitsj Tretyakov (1832-1898). Van de iconenverzameling zijn "De 

Moeder Gods van Vladimir" en de Drievuldigheidsicoon het bekendst. Vrije lunch en 

aansluitend transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel.                                          B 
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TYPE KAJUIT Prijs per persoon  in €  Sup.SINGLE 

  CABIN DECK Standard      101-108 2.890 1.290 

  MAIN DECK  Stateroom    201-210 3.590 1.590 

  PROMENADE Dlx cabin 301-315 / 317-324  3.980 1.750 

  SUN DECK sup. Cabin  406-409 / 411&412    4.300 1.750 

  SUN/PROM DECK Junior Suite 316 & 405    4.880 3.470 

  SUN DECK luxe Junior Suite 402-403-404      5.400 3.980 

  OWNER’S suite               300 6.600 4.950 

  SINGLES PROM DECK 325-326 4.880 0 

  SINGLE SUN DECK 410  5.200 0 

 
Prijs omvat:  

 -  Vluchten Brussel  Sint-Petersburg en  Moskou Brussel.    

 -  Transfers van en naar de luchthavens in Rusland  en transfers van en naar het schip per luxebus. 

-   2 nachten in luxehotel *****  in St Petersburg   (Sas Radisson*****) 

-   2 nachten in luxehotel *****  in Moskou  (Metropole  hotel*****) 

-   7 daagse Cruise op de M/S Volga Dream*****. 

-   Nederlandssprekende gidsen in Moskou en Sint-Petersburg  

-   Frans/Engelssprekende gids tijdens de cruise-uitstappen 

-   Vol pension tijdens de  ganse reis  (alle maaltijden per dag, vangt aan met diner dag 1 en eindigt met ontbijt op de dag van de ontscheping  

(B=Ontbijt – L= middagmaal – D= avondmaal) 

-  wijnen en frisdranken tijden de maaltijden aan boord  

-  Welcome Captain`s Cocktail Receptie met  gratis champagne en snacks. 

-  Russische welkomdrink (vodka- en broodceremonie) 

-  Dagelijks afternoon thee en 24-uur koffie beschikbaar. 

-  Farewell cocktail aan boord, met wijn of vodka 

-  Fruitmand en water in de kajuit. 

-  Flessen water tijdens de uitstappen, frisdrankje na elke uitstap aan boord. 

-  Gratis gebruik van de library, sauna, fitness… 

-  Cultureel en educatief programma aan boord 

-  Initiatie in de Russische literatuur, taal en muziek. 

-  De begeleide uitstappen in Moskou  en St Petersburg.(vermelde  lunches inbegrepen) 

-  De entreegelden van de vermelde sites. 

-  Alle uitstappen tijdens de cruise 

-  First Aid aan boord (dokter permanent aan boord) 

-  BTW, premie garantiefonds  Reizen 

-  Reisleiding vanaf Zaventem 

 

Prijs omvat niet: 

-  eventuele annulatieverzekering  (bijstandsverzekering voor Rusland is verplicht) 

-  visumkosten Rusland 100 € 

-  fooien   
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DE BLAUWE VOGEL  VOORDELEN: 
          

U REIST OP HET ALLERBESTE LUXESCHIP VAN RUSLAND 
BEGIN JULI  IS DE PERIODE VAN DE “WITTE NACHTEN” 

       

U REIS OP HET KLEINSTE LUXESCHIP VAN RUSLAND ( slechts 95 passagiers)      

NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING VANAF ZAVENTEM      

NEDERLANDSSPREKENDE  GIDSEN IN MOSKOU EN IN ST PETERSBURG     

U LOGEERT IN MOSKOU EN ST PETERSBURG IN TOPLUXEHOTELS *****       

HIERDOOR GEEN NUTTELOOS TIJDSVERLIES  (verkeersdrukte!) TIJDENS TRANSFERS VAN DE BOOT 
NAAR HET CENTRUM VOOR STADSBEZOEKEN 
ALLE BEZOEKEN EN ALLE ENTREEGELDEN  INBEGREPEN       

ALLE CRUISE-UITSTAPPEN INBEGREPEN        

TIJDENS DE CRUISE IN VOL PENSION, ZIJN   BIJ DE MAALTIJDEN  DRANKEN ONBEPERKT  INCLUSIEF( 
WATER,BIER, WITTE EN RODE WIJN EN KOFFIE) 
GRATIS KOFFIE EN THEE AAN BOORD ( 24u/24u)        

             

 

GOED OM WETEN: 

 

 Geld: de Roebel: 1 € = 40 Roebel 

 Tijdsverschil: 2 u later dan in België 

 De laagst gelegen kajuiten op het Cabin Deck hebben beperkt buitenzicht ( 2 patrijspoorten). 

 Internationale reispas, nog minstens 6 maand nà retourdatum geldig, is verplicht. 

 Wij verzorgen het Russisch Visum: hiervoor bezorgt U ons de reispas, één pasfoto en een attest van Uw 

bijstandsverzekering (vraag naar het model). 

 de luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen herzien, in functie van de boekingsklasse en van de 

schommelende luchthaventaksen en/of brandstoftoeslagen. Deze prijzen  zijn berekend op 05/06/13. 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN REIS 09 JULI 2014: 

 Vanaf booking tot 60 dagen voor de afreis : 35% van de reissom met een minimum van € 500 per persoon; 

 Van 60 tot 30 dagen voor de afreis : 75% van de reissom met een minimum van € 900 per persoon; 

 minder dan 30 voor afreis of bij niet aanmelding: 100% van de reissom. 

 

Uw verblijf aan boord van de M/S Volga Dream*****luxe 

De cruiseschepen die op deze route ingezet worden, zijn alle in de jaren ’80 gebouwd en recentelijk 
gerenoveerd. De Volga Dream is volledig gerenoveerd in 2009.  De accommodatie van de Volga Dream is 
totaal verschillend van andere schepen. U zal verrast zijn van de kwaliteiten van deze “unieke parel” op de 
Volga. Zo is er een  gastronomisch restaurant, muziekzaal, bar, kappersalon, wasserette,souvenir shop en 
medische assistentie aan boord. Er is echter geen lift aan boord. U kunt heerlijk van de zon genieten op het 
zonnedek, voorzien van mooie teak-meubelen.  Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd om kennis te 
maken met de Russische cultuur en muziek. Op de Volga Dream is het mogelijk om met credit card te betalen 
(VISA en MasterCard), of met Roebels.(geen Euros) 

De excursies die u ter plaatse meemaakt, zijn alle in de prijs begrepen. Meestal zijn er Franstalige gidsen of 
engelstalige gidsen. 

U verblijft in een zeer nette, luxueuze 2-persoonshut. Elke hut beschikt over een douche, wastafel en toilet en 
is voorzien van twee losse bedden,of groot bed (Promenade- en Sundek). Ze zijn afgewerkt in mooi 
mahoniehouten lambriseringen. Individuele regeling van de airconditioning, eigen flatscreen TV in de kamer en 
ruime ingebouwde kasten.  

Steden van de Gouden Ring 

Tijdens uw cruise meert u aan bij typisch Russische plattelandsdorpjes en grotere steden die onderdeel 
uitmaken van de Gouden Ring. De Gouden Ring is de verzameling van de meest historische steden van 
Rusland. De plaatsen aan de Gouden Ring speelden een zeer belangrijke rol in de Russische geschiedenis. 
Rustige dorpjes als Oeglitsj en Goritsy worden afgewisseld door indrukwekkende steden zoals Jaroslavl. 
Jaroslavl is een van de oudste steden uit de Gouden Ring, die haar bloeitijd kende in de 16e en 17e eeuw. Uit 
die tijd dateren het Spassky klooster en de kerk Ilya Prorokamet vele mooie fresco’s. Yaroslavl, aan de Volga, is 
de mooiste stad van de Gouden Ring, en staat op UNESCO’s Werelderfgoedlijst. 

Ook tijdens de cruise is er een prachtige natuur te bewonderen: eindeloze oevers met bossen, eilandjes en  
meertjes. Kizji is een eiland in het Onegameer, het op één na grootste meer van Europa. Er is een interessant 
openluchtmuseum met houten kerken, boerderijen en molens.  
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MS DE VOLGA DREAM*****luxe 
Onze beoordeling : prachtig schip met zeer hoge kwaliteitsnormen.   Bijzonder 

mooi interieur.  Mooie ruime hutten.  Ongetwijfeld de nummer één in Rusland. 

De wijnen-inclusive formule is een groot pluspunt 
 

Specificaties 

Bouwjaar : 2007 (renovatie 2009) 

Kwalificatie: premium deluxeclass 
Aantal passagiers : 105 

Voertaal : Engels en Russisch 

8 hut standaard : twinbed, 9.4 m², 2 patrijspoorten 

10 hut stateroom : twinbed, 10.6 m², 2 grote ramen 

23 hut deluxe dubbel bed, 12.7 m², 2 grote ramen 

6 hut superior stateroom : twinbed, 11,7 m², 2 grote ramen 

5 hut juniorsuite: dubbel bed, 15.1 m², 3 grote ramen 

1 eigenaarssuite : dubbel bed, 24.2 m2, 6 panoramische ramen 

TV in de hut : ja-flatscreen 

Minibar in de hut : ja 

Safe in de hut : ja 

Telefoon in de hut : ja 

Zwembad : neen 
Fitness : ja (gratis)        

Sauna : ja (gratis) 

Bibliotheek : ja (gratis) 

Internet : ja (tegen betaling) 

Kapper : ja (tegen betaling) 

Massage : ja (tegen betaling) 

Wasdienst : ja (tegen betaling) 

Kleding : casual, op het captain’s welcome en farewell dinner :stadskledij 
Restaurant : 1 open zitting met tafels van 2 tot 8 personen 
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SINT-PETERSBURG  *  ACHTERGROND INFORMATIE 
Geschiedenis 

Sint-Petersburg werd op 27 mei 1703 gesticht door Peter de Grote om de oude, door Ivan de Verschrikkelijke 

ontvolkte hanzestad Novgorod als 'venster op het Westen' te vervangen en werd de hoofdstad van Rusland. De stad is 

niet vernoemd naar haar stichter, maar naar de apostel Petrus, de beschermheilige van de stad. Oorspronkelijk was 

de naam Sankt-Piter-Boerch (Санкт-Питер-Бурхъ), een imitatie van het Nederlandse "Sint-Pietersburg". Deze werd 

echter al snel veranderd in het Duitse Sankt-Peterburg, de naam die de stad gedurende haar periode als hoofdstad van 

het Russische Rijk droeg en opnieuw na de val van het communisme instelde. 

Bij de bouw werden vooral dwangarbeiders ingezet. Onduidelijk is hoeveel doden hierbij vielen, maar er kwamen tot 

100.000 van hen om het leven bij de 18-jaar durende aanleg van de stad. De stad kreeg een Westers aanzien met onder 

meer zo'n veertig grachten naar Nederlands model. De stad lag in een dunbevolkt gebied, Ingermanland, dat tevoren 

niet door Russen, maar door Ingriërs, een aan de Finnen verwant volk werd bewoond. Er vestigden zich veel 

immigranten, zowel Russen als West-Europeanen. De stad overvleugelde al snel Archangelsk als voornaamste 

havenstad van Rusland. Tegen het eind van Tsaar Peters regering (1725) telde de stad al ongeveer 50.000 inwoners. 

De stad zou tot 1918 het regeringscentrum van Rusland blijven. 

Vanaf het midden van de 18e eeuw tot de Russische Revolutie onderhielden de zogenaamde Rusluie contacten tussen 

Vriezenveen (Overijssel) en Sint-Petersburg. In eerste instantie reisden de Nederlanders heen en weer, later vonden 
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zij permanente huisvesting in Sint-Petersburg aan de Nevski Prospekt, waar een echte Hollandse wijk inclusief 

Gereformeerde Kerk ontstond. Belangrijkste handelswaar was textiel, maar ook wijn en tabak werden verhandeld. 

Tegen het eind van de 18e eeuw was de bevolking van de stad tot ongeveer 200.000 gegroeid, nog wel iets minder dan 

Moskou, dat er toen bijna 300.000 telde. In de tijd van Catharina II van Rusland (1762-1796) begon er zich in de stad 

een levendig cultureel leven te ontwikkelen. Zo werd er onder meer een universiteit gesticht. 

In 1825 vond in Sint-Petersburg de Dekabristenopstand plaats.  In 1868 werd de Verklaring van Sint-Petersburg 

uitgegeven.In maart 1881 werd tsaar Alexander II het slachtoffer van een bomaanslag door een lid van de 

revolutionaire beweging Narodnaja Volja (Volkswil). Op de plek waar hij dodelijk gewond raakte, liet zijn zoon tsaar 

Alexander III de traditioneel Russische Kathedraal van de Opstanding "Onze Verlosser op het bloed" bouwen, die 

enigszins contrasteert met de algemene uitstraling van de op het Westen gerichte stad. 

In 1905 was de stad opnieuw het toneel van een mislukte revolutie, toen op Bloedige Zondag de paleiswacht het vuur 

opende op een een aantal demonstranten die een verzoekschrift voor meer democratie wilden aanbieden aan tsaar 

Nicolaas II. In 1914 werd Sint-Petersburg omgedoopt in Petrograd: Sankt-Peterburg klonk te Duits, en Rusland was in 

oorlog met Duitsland. Tijdens deze Eerste Wereldoorlog volgden in 1917 de Februari-revolutie en de 

Oktoberrevolutie, die respectievelijk het einde van de tsaren en het begin van de sovjettijd inluidden. Petrograd 

verloor zijn status als hoofdstad. In 1924 kreeg Petrograd de naam Leningrad, als eerbetoon aan de overleden Lenin. 

In de Tweede Wereldoorlog moest de stad een 29 maanden durende belegering door de nazi's doorstaan, die grote 

opofferingen van de burgerbevolking eiste. Gedurende de wintermaanden was er zo nu en dan enige bevoorrading 

over het nabijgelegen Ladogameer mogelijk, maar anderszins was er verschrikkelijke honger in de stad, wat zelfs tot 

kannibalisme leidde. Het precieze aantal doden (vooral burgers) tijdens de belegering is niet bekend. Alleen op de 

Piskarovskoje-begraafplaats werden meer dan 600.000 doden begraven. Men schat dat er zeker meer dan een miljoen 

mensen zijn omgekomen. Voor de heldhaftige verdediging kreeg Leningrad de eretitel Heldenstad van de Sovjet-Unie. 

Op 6 september 1991 krijgt Leningrad, na een referendum, zijn oude naam terug van vóór 1914: Sint-Petersburg. De 

omringende oblast bleef Leningrad heten. 

Transport en vervoer 

De metro van Sint-Petersburg heeft 4 lijnen die alle treinstations met elkaar verbinden. Een vijfde lijn is in aanleg, en 

bestaande lijnen worden nog steeds uitgebreid. De stations zijn erg diep gelegen.  De belangrijkste verkeersader in het 

centrum is de Nevski Prospekt, die begint bij de Admiraliteit en 4 kilometer verder eindigt bij het Alexander Nevski-

klooster. Deze weg wordt door verschillende riviertjes in de Neva-delta doorsneden, namelijk (van de Admiraliteit af 

gezien) de Mojka, het Gribojedovkanaal en de Fontanka. Het sociale leven in Sint-Petersburg speelt zich al vanaf de 

tijd van Poesjkin en Gogol rondom de Nevski Prospekt af, waarvan het korte verhaal Nevski Prospekt van Gogol 

getuigt. 

Theaters 
Het bekendste theater van Sint-Petersburg is het Mariinski-theater, dat in de tijd van de Sovjet-Unie als Kirovtheater 

bekend stond. Het is de thuisbasis van het Mariinski Ballet en vele beroemde dansers (waaronder Vaslav Nijinski, 

Rudolf Noerejev en Mikhail Baryshnikov) werden opgeleid aan de aan het theater gelieerde Vaganova Ballet 

Academie. Tijdens het Russische keizerrijk was het bij de Russische adel mode om ook een privé-theater te hebben in 

hun paleizen. Bekende voorbeelden daarvan zijn het Hermitagetheater en het theater in het Joesoepovpaleis, die ook 

nu nog actief gebruikt worden als theaters. 

 

Literatuur 
Veel Russische schrijvers hebben in Sint-Petersburg gewoond. Aleksandr Poesjkin volgde zijn opleiding op het 

lyceum van Tsarskoje Selo, nabij Sint-Petersburg. Omdat zijn gedichten vaak de toorn opriepen van de 

machthebbers, werd Poesjkin tot twee keer toe verbannen naar het platteland. Het huis aan de Mojka waar Poesjkin 

woonde tot zijn dood in 1837 is nu een museum. 

Nikolaj Gogol was korte tijd professor aan de universiteit van Sint-Petersburg. Een aantal van zijn korte verhalen 

(bijvoorbeeld Nevski Prospekt) spelen zich af in Sint-Petersburg. Fjodor Dostojevski leefde lange tijd in Sint-

Petersburg. Zijn roman Misdaad en Straf speelt zich in Sint-Petersburg af, en de verschillende plaatsen die 

Dostojevski beschrijft zijn nog steeds te herkennen. 

In de eerste helft van de 20e eeuw was Sint-Petersburg de thuisbasis voor de Acmeïsten, een belangrijke groep 

dichters met onder andere Anna Achmatova en Osip Mandelstam. Ook symbolisten als Aleksandr Blok en Andrej 

Bely woonden in Sint-Petersburg en schreven over de stad. 

Religie en kerken 

De belangrijkste religie in Sint-Petersburg is het Russisch-orthodox. Onder het communistisch bewind zijn veel 

kerken gesloten, maar na de val van het communisme werd een aantal kerken weer aan de Kerk teruggegeven. 
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Prominent in de skyline van Sint-Petersburg is de torenspits van de Petrus en Pauluskathedraal, die nu de graven van 

alle tsaren van Rusland huisvest. Deze kathedraal, gelegen binnen de muren van de Petrus en Paulusvesting op het 

Hazeneiland in de rivier de Neva, is een museum sinds 1924, maar na de omwenteling worden er weer diensten 

gehouden. Een andere kerk die prominent in de skyline aanwezig is, is de Izaäkkathedraal, dat nu fungeert als 

museum voor mozaïek. De kerk is de grootste van Sint-Petersburg. De Kazankathedraal, gelegen op een prominente 

plek langs de Nevski Prospekt, is ontworpen om op de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan te lijken, en werd tijdens 

het communistisch bewind gebruikt als een Museum van de Geschiedenis van Religie en Atheïsme. Inmiddels is de 

kerk weer in gebruik. Vanaf de kathedraal is aan het einde van het Gribojedovkanaal de Kathedraal van de 

Opstanding "Onze Verlosser op het bloed" te zien. Deze kathedraal, gebouwd op de plek waar tsaar Alexander II 

dodelijk gewond raakte bij een aanslag, heeft nooit als een officiële kerk gefunctioneerd. De enige diensten die daar 

worden gehouden zijn herdenkingsdiensten voor de overleden tsaar. Vanwege de enorme oppervlakte aan mozaïeken, 

is deze kerk organisatorisch ondergebracht bij de Izaakskathedraal. De St. Nicolaaskathedraal is traditioneel de kerk 

voor de zeelieden in Sint-Petersburg. In deze kerk, waar in 1967 de uitvaartmis van de dichteres Anna Achmatova 

werd gehouden, heeft zowel een bovenkerk als een onderkerk. De bovenkerk wordt alleen gebruikt op speciale 

feestdagen. 

Witte Nachten 
Door de noordelijke ligging van Sint-Petersburg is de nacht rondom het begin van de zomer (juni en juli) erg kort. In 

deze periode, die de Witte Nachten genoemd wordt, zijn de bruggen de hele tijd open van 1 tot 5 uur 's nachts. Sinds 

1993 wordt jaarlijks het Witte Nachten Festival gehouden met elke avond voorstellingen in het Mariinskitheater.  

 

 

 
 
Bekende Petersburgers, geboren in Sint-Petersburg 

 Andrej Arsjavin, voetballer  

 Boris Asafjev, componist  

 George Balanchine, choreograaf  

 Aleksandr Blok, dichter  

 Aleksander Borodin, componist  

 Joseph Brodsky, dichter  

 Georg Cantor, wiskundige  

 Aleksandr Chalifman, schaker  

 Aleksandr Dityatin, turner  

 Aleksej Jagoedin, kunstrijder  

 Vladimir Karpets, wielrenner  

 Svetlana Koeznetsova, tennisster  

 Aleksandra Kollontai, feministe en revolutionair  

 Viktor Kortsjnoj, schaker  

 Pavel Kloesjantsev, regisseur  

 Kirill Lavrov, acteur  

 Galina Oestvolskaja, componiste  

 Anna Paulowna, Nederlands koningin  

 Vladimir Poetin, Russisch premier, voormalig president  

 Vladimir Propp, folklorist  

 Vladislav Radimov, voetballer  

 Oleg Salenko, voetballer  

 Vladimir Salnikov, zwemmer  

 Dmitri Sjostakovitsj, componist  

 Boris Spasski, schaker  

 Peter Svidler, schaker  

 Artoer Tsjilingarov, poolonderzoeker en politicus  
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Gewoond in Sint-Petersburg 

 Anna Achmatova, dichteres  

 Michail Bakoenin, anarchist  

 Vladimir Bechterew, neuroloog  

 Otto von Bismarck, politicus  

 Harmen van Bol'es, bouwmeester  

 Fjodor Dostojevski, schrijver  

 Leonhard Euler, wetenschapper  

 Nikolaj Gogol, schrijver  

 Carl Jaenisch, schaker  

 Mariss Jansons, dirigent  

 Aleksandr Kerenski, politicus  

 Sergej Kirov, politicus  

 Andrej Kolkoetin kunstenaar  

 Dmitri Mendelejev, scheikundige  

 Aleksandr Petrov, schaker  

 Aleksandr Poesjkin, schrijver en dichter  

 Aleksandr Popov, natuurkundige  

 Grigori Raspoetin, monnik en intrigant  

 Gennadi Sosonko, schaker  

 Maximilian Steinberg, componist  

 Sergej Syrtsov, politicus en journalist  

 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, componist  

 Michail Tsjigorin, schaker  

 Grigori Zinovjev, politicus  
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