
Als je een memorabele cruise
maakt op de Russische rivieren, zit
je goed op de Volga Dream, een
modern maar zeer gezellig cruise-
schip, waar je je meteen thuis
voelt. Er zijn 53 kajuiten, goed
voor 105 passagiers. Aan boord
kan je fitnessen, relaxen in de sau-
na en proeven van de beste wodka
in de bar. Er is zelfs een heuse wod-
ka-proefavond voor wie niet ge-
noeg krijgt van de geestrijke go-
dendrank. Zonnekloppers moeten
op het sun deck zijn, waar je volop
van het mooie weer kan genieten.
Wij waren vooral onder de indruk
van de keuken. Gedurende je ver-
blijf aan boord krijg je een zeer ge-
varieerde keuze aan Europese en
Russische gerechten, met een
heerlijk dessert-aanbod. Op de

Volga Dream krijg je een echte cu-
linaire verwenbeurt.

ACTIVITEITEN AAN BOORD

Asteria zorgt er ook voor dat je aan
boord van de Russische cultuur
blijft proeven. In de vooravond
doet de lounge bar soms dienst als
bioscoop, en kan je kijken naar in-
teressante docu’s over de Russi-
sche geschiedenis. Beiaardier Jo
Haazen doet ook dienst als gast-
spreker, en brengt je een stap dich-
ter bij het vinden van de Russi-
sche ziel. Je kan ook de beginselen
van het Russisch leren en zelf lo-
kale specialiteiten als blini’s (pan-
nenkoeken) en pelmini’s (pasta)
maken. Aan boord van dit schip
gaat de culinaire en culturele ont-
dekkingstocht dus gewoon verder. 

Cruisen met de Volga DreamCruisen met de Volga Dream

De Volga Dream is je schakel tussen Sint-Petersburg en Moskou.

Het cruiseschip Volga Dream gaat op 2 juli 2015 op een volledig Neder-
landstalige, elfdaagse rondvaart van Sint-Petersburg naar Moskou.
Deelnemen aan de begeleide groepsreis kan al vanaf 2.980 euro per-
soon. Vluchten, excursies en maaltijden zien hierbij inbegrepen. Er zijn
bovendien Nederlandstalige gidsen in Moskou en in Sint-Petersburg. In
deze steden logeer je in vijfsterrenhotels, in vol pension.
Alle info bij Asteria Expeditions: tel 050 33 25 10,
paul@asteriaexpeditions.be, www.asteriaexpeditions.be

Praktische info

We beginnen onze zoektocht naar
de Russische ziel in Sint-Peters-
burg, na Moskou de grootste stad
van Rusland. De legende wil dat de
stad in 1703 op moerasgrond werd
gesticht, aan de monding van de
Neva. Peter De Grote was zo onder
de indruk van deze plek, dat hij het
Nieuw Jeruzalem noemde. Nu,
meer dan 300 jaar later, is deze moe-
rasgrond uitgegroeid tot de culture-
le hoofdstad van Rusland, met bijna
vijf miljoen inwoners. Peter de
Grote was destijds zo onder de in-
druk van de Europese hoofdsteden,
dat hij zijn metropool heel wat
Westerse invloeden wilde meege-
ven. Daarom is het niet verwonder-
lijk dat Sint-Petersburg vaak met
Amsterdam en Venetië wordt ver-
geleken. Tot 1917 was Sint-Peters-
burg ook de officiële hoofdstad,
maar daar maakte de Oktoberrevo-
lutie een einde aan.
Tijdens ons bezoek mogen we proe-
ven van de rijke geschiedenis van
de stad. Een absolute must is een be-
zoek aan het Hermitage-museum,

een voormalige residentie van de
tsaren die nu de grootste kunstcol-
lectie van Rusland herbergt, met
meer dan 3 miljoen stukken. Je
vindt er werken van Leonardo Da
Vinci, Michelangelo, Rembrandt,
Rubens en meer groten. Wij waren
ook onder de indruk van de enorme
galerij portretten van Russische ge-
neraals die in 1812 meevochten in
de strijd tegen Napoleon.

GRANDEUR UIT DE TSAREN-TIJD

Aan de Hermitage ligt het uitge-
strekte Paleisplein, in 1905 het de-
cor van de Bloedige Zondag. Arbei-
ders die actie voerden bij tsaar Ni-
colaas II voor meer rechten, werden
uiteengedreven door het leger, met
duizenden tot gevolg. Dichtbij tref
je ook het weelderig versierde Win-
terpaleis aan, een imposant toon-
beeld van de Russische macht, ge-
bouwd voor tsarina Elisabeth, van
1754 tot 1762. Tot de Oktoberre-
volutie was dit de belangrijkste
thuis van de tsaren. Als je weet dat
een bezoek aan iedere zaal in dit pa-

leis je meer dan tien kilometer ver-
der brengt, besef je snel de grandeur
van dit project. Gelukkig kunnen
wij rekenen op onze gids Elena.
Nadat we een dag culturele schat-
ten hebben ontdekt, wandelen we
in de avond een stuk van de Nevski
Prospect, één van de drukste en be-
kendste straten van Sint-Peters-
burg. Vertaald is dit de ‘Grote weg
naar de toekomst’, en dat mag je
voor een deel letterlijk nemen. Je
herkent heel wat sporen van het
tsarentijdperk, maar hoe dichter je
het centrum nadert, hoe moderner
de architectuur wordt. De Admira-
liteit, het hoofdkwartier van de
Russische marine, en de Kerk van
de Verlosser op het Bloed zijn niet
te missen bezienswaardigheden. De
kerk werd gebouwd op de plaats
waar tsaar Alexander II werd ver-
moord in 1881. De kerk lijkt spre-
kend op de Basiliuskathedraal op
het Rode Plein in Moskou.
Een klein stukje Sint-Petersburg is
ook Belgisch getint. In de Petrus en
Paulus-vesting, waar de stad offici-

eel gesticht werd, bouwde musicus
en hoogleraar Jo Haazen er een
Vlaamse beiaard. Hij woont al jaren
in de stad en trakteert ons op een
beiaardconcert. Nadien vergezelt
hij ons op de Volga Dream, en leert
hij ons meer over de Russische
kunst en cultuur.

Het Winterpaleis mag dan een
voorbeeld zijn van de Russische
grandeur, maar de term krijgt pas
echt betekenis wanneer we het Pe-
terhof bezoeken. Dit is het zomerpa-
leis dat Peter de Grote liet optrek-
ken, met het Franse Versailles als
grote voorbeeld. De fonteinen, uit-
gestrekte tuinen en in goud vergul-
de sculpturen, zijn adembenemend.

DE GOUDEN RING

Na enkele dagen Sint-Petersburg
zijn we niet verwonderd dat de stad
literaire zwaargewichten als Poesj-

kin en Dostojewski heeft voortge-
bracht. De stad is een inspiratie-
bron. We nemen afscheid en gaan
aan boord van de Volga Dream,
waar ons een warme en typisch Rus-
sische verwelkoming wacht. Aan
boord hoef je je niet te vervelen,
want het Volga Dream team heeft
heel wat activiteiten voor je in pet-
to (zie kader).
We zijn zes nachten van Moskou
verwijderd, en de vaarroute naar de
hoofdstad is er eentje om in te kade-
ren. Je kan op het dek genieten van
het weidse landschap en panora-
ma's, en elke dag meert de Volga
Dream aan op een locatie die deel
uitmaakt van de Gouden Ring, een
verzameling van de meest aantrek-
kelijke historische steden van Rus-
land, die ook opgenomen zijn in de
Unesco Werelderfgoedlijst. Eén
van de onmisbare stops is het eiland
Kizhi, aan het noorden van het On-
ega-meer. Dit dorpje is één van de
meest bezochte locaties in Rusland,
vooral door de kerkgebouwen die
volledig van hout zijn gemaakt.
Zelfs de transfiguratiekerk met zijn
22 koepels is gemaakt zonder één
spijker.

In Goritsy bezoeken we het Kirill-
Belozerski klooster, gesticht in
1397 en zo één van de oudste van
Noord-Rusland. Het klooster bezit -
net als heel wat Russische kerken -
een indrukwekkende verzameling
iconen uit verschillende tijdper-
ken. Wij waren echter meest onder
de indruk van het driekoppig ge-
zang waar we op getrakteerd wer-
den. Hier snappen we dat de Russi-
sche ziel vanuit de buik komt. De
klanken vullen al snel de hele kerk.
Moskou komt steeds dichter, maar
we houden nog halt in Jaroslavl,
één van de oudste steden aan de
Volga. Met zijn 600.000 inwoners is
het ook één van de grootste. We be-
zoeken hier het gouverneurspaleis
en de Kathedraal van de Verheerlij-
king, maar worden stil van het WO
II-monument dat in het centrum
werd opgetrokken, her herdenking
van de meer dan 200.000 slachtof-
fers die het leven lieten. De eeuwige
vlam brandt er voor hen.

PRACHT EN PRAAL VAN MOSKOU

Na zeven dagen varen, bereiken we
onze eindbestemming: het ontzag-
wekkende Moskou. Met 12 miljoen
inwoners is het met voorsprong de
grootste stad van Rusland. Wat je
ook bezoekt in deze Metropool: je

bent overal omringd door pracht,
praal en splendeur. Dat mogen we al
ondervinden in Hotel Metropol (5
sterren), waar we overnachten. Dit
luxueuze hotel in Art-Nouveaustijl
ligt op wandelafstand van het Rode
Plein en heeft een prachtige eetzaal.
Het ontbijt hier is rustgevend en te-
gelijk imponerend.
We beginnen onze verkennings-
tocht op het Rode Plein, het hart
van Moskou. Uitblinker is de Po-
krovkathedraal, die – net als alle ge-
bouwen op het Rode Plein – ’s
nachts verlicht wordt en een
sprookjesachtige sfeer uitstraalt.
Voor de shoppers is het winkelcom-
plex GUM niet te versmaden. De

de Voskresenki- of Iverskajapoort
doet dienst als grote portaal voor
het plein. Het Kremlin, al eeuwen-
lang het toonbeeld van de Russi-
sche politieke en geestelijke macht,
domineert het plein. Het is de resi-
dentie van president Putin en de ze-
tel van zijn regering. Je kan daarom
niet alles bezoeken, maar de Wa-
penkamer (met de bekende Faber-
gé-eieren!), verschillende kathe-
dralen en het Patriarchenpaleis kan
je wel ontdekken. Selfies nemen
doe je bij het gigantische Tsarenka-
non van 40 ton en de Tsarenklok,
met 200 ton de grootste klok ter we-
reld. Toen er in 1737 een brand uit-
brak, werd water over de hete klok
gegoten en brak er een stuk van
11,5 ton af. De bronzen gigant heeft
daardoor nooit geklonken.
Het hoogtepunt van ons bezoek aan
Moskou bevindt zich… onder-
gronds. De stations van het grote
metronet openden in het Stalinisti-
sche tijdperk als ‘Paleizen voor het
volk’ en hebben elk een unieke ar-
chitecturale stijl, met uitvoerige
versiering. Sommige stations heb-
ben echo’s van het Sovjet-tijdperk,
anderen zijn veel moderner. In welk
station je ook op- of uitstapt, de vi-
suele pracht is verbluffend.

(br/foto's br/grf)

Om de weelderige schoonheid van

Rusland op een perfecte manier te

beleven, kan je niet om een cruise

op de Wolga heen. Je vaart van

Sint-Petersburg naar Moskou, en

onderweg beleef je het beste van

de Russische cultuur op het 

cruiseschip Volga Dream.

TripsTrips

“Als je iedere zaal in
het Winterpaleis wil
bezoeken, moet je
meer dan tien 
kilometer wandelen” 

Op zoek naar de Russische ziel
De houten kerken
in Kizhi.

Je kijkt je ogen uit in de metrostations van Moskou.

De Pokrovkathedraal
aan het Rode Plein. 

Peter de Grote haalde nspiratie bij Versailles voor zijn zomerpaleis (zie ook
foto's onderaan). Het Hermitagemuseum in St-Petersburg.

De Tsarenklok is de grootste klok ter wereld.

Het WO II-monument in Yaroslavl.

Het Winterpaleis,
toonbeeld van de
Russische macht.


