
hand nemen. Er is zelfs internet. En
wie meer beweging wil, kan zich een
uurtje terugtrekken in de fitness-
ruimte om achteraf te genieten van
een welverdiende sauna.
Kort na de middag weerklinkt luide
marsmuziek op het achterdek. Elk
vertrek gaat gepaard met de nodige
bombarie, een Russische gewoonte.
De eerste 24 uur varen we onafgebro-
ken verder op het Moskoukanaal en
later op de Volga. ’s Nachts liggen we
af en toe stil om een sluis te passeren.
We moeten nog wat wennen aan het
ritme op de boot. Geen stress, alleen
complexloos water die ons volledig
omgeeft. Een verademing.

GROTE OVERWINNING
Wie denkt dat de Russische zomer
koud en nat is, is eraan voor de moei-
te. Tijdens onze reis valt geen drup-
pel regen, is er constant een aangena-
me zon en stijgen de temperaturen
steevast tot boven de twintig graden.
In ons T-shirt genieten we van een
zachte rivierwind en turen we de
oevers af op zoek naar beren of ander
wild. In de late namiddag leggen we
aan in het 19e eeuwse stadje Mysh-
kin. Alle cruises op de Volga meren
aan in dit anders rustige provincie-
stadje met amper 6000 zielen. Het
stadje is niet minder dan een soort
Bokrijk, maar dan in het echt. Een
driestemmig mannenkoor heet ons
welkom. Toevallig vandaag vieren
de Russen hun Grote Overwinning
op de Duitsers. Het monument voor
de gevallenen van de ‘pattriotische
oorlog’ ligt vol bloemen. Na Mysh-
kin varen we verder via het uitge-
strekte Rybinsk reservoir, een van de
grootste kunstmatige meren ter we-
reld.

ICONEN VOL GOUD
De volgende dag houden we ’s mid-

Cruise op de
Een rijke cultuur en prachtige natuur gaan hand in hand tijdens
onze cruise met het vijfsterrenschip Volga Dream op de machti-
ge rivier de Volga. Deze langste rivier van Europa, 3.350 kilo-
meter, is het kloppend hart van Rusland. Een gewone cruise
valt het best te omschrijven als puur genieten, languit op het
dek of met een drankje aan de bar gezellig keuvelend met de
reisgenoten. Maar deze cruise staat voor veel meer.

Saint Basil’s
Cathedral

land ligt een onbekende schat aan
rijkdommen, rijp om ontdekt te wor-
den door West-Europeanen.

LUIDE MARSMUZIEK
De Volga Dream ligt aangemeerd in
de haven van Moskou. Aan boord
van dit recent gerenoveerde schip is
het een en al luxe. Elk ontbijt, mid-
dagmaal of diner is een ware aanslag
op alle zintuigen. Een streling voor de
tong, een lust voor het oog. We krij-
gen een junior suite toegewezen, een
comfortabele hut met alle nodige
voorzieningen. Nog enkele uren
voor we afvaren. We benutten de res-
terende tijd voor een korte verken-
ning van dit schip. In de lounge kan
je achter grote ramen wegdromen
naar wat zich achter de mysterieuze
oevers van de Volga bevindt. In de

gezellige bibliotheek
kan je een boek ter

De Volga Dream vaart tijdens
het zomerseizoen tussen Moskou

en Sint-Petersburg of omgekeerd.
Wij schepen in voor de eerste afvaart
van het vijfsterrenschip begin mei.
Het ijs op deze aorta van Rusland is
net gesmolten, maar hogerop in het
noorden verspert het ijs nog steeds de

doorgang naar Sint-Peters-
burg. Deze eerste reis is dus
een doorslagje van de echte
reis. We leggen elke dag aan
bij kleine en middelgrote
middeleeuwse steden, groot-
se monumenten en enorme
kloosters. In dit stukje Rus-

Trips

De kathedraal van Sint
Basiel de Gelukkige op het
Rode Plein in Moskou.



dags een heuse barbecue op het ach-
terdek. We heffen het glas op onze
expeditie die in alle opzichten een
succes is. Onze volgende aanleg-
plaats is Goritsny wat zich laat verta-
len als ‘kleine heuvels’. Winkeltjes
vol bont lachen ons tegemoet, maar
we kijken hardnekkig de andere kant
op richting het prachtige 16e eeuwse
vrouwenklooster die de tand des tijds
maar met moeite lijkt te doorstaan.
We nemen de bus naar Kirilov naar
een mannenklooster uit de 14e eeuw,
het Cyril-Belozerskiklooster. Groot-
se massieve torens domineren het
omliggende landschap, een heus na-
tionaal park. Het klooster is qua op-
pervlakte het grootste van Europa en
telt elf stenen kerken. We vergapen
ons aan de vele iconen, geschilderd
door bekende Russische iconoclas-
ten. In de hoogdagen telde dit kloos-
ter tot 200 monniken. Onder Jeltsin
en Poetin werd het klooster grondig
gerenoveerd.

STAD VOL MANNEQUINS
Het leven aan boord kabbelt rustig
verder. De een nestelt zich met een
boek op het achterdek, de ander ge-
niet van het natuurschoon. Wij kie-
zen voor een lezing over Russisch bij-
geloof. Bijgeloof, zo leren we, be-
heerst het dagelijks leven in Rusland.
Fluit bijvoorbeeld nooit binnenska-
mers, want dat leidt tot geldgebrek.
Ga mensen met lege manden en em-
mers uit de weg, anders zullen slechte
dingen gebeuren in je leven. Enzo-
voort. Een gewaarschuwd man is er
twee waard. In de namiddag leggen
we aan in Yaroslavl, een museumstad
die onlangs zijn duizendjarig bestaan
vierde. Onze gids Anatoly leidt ons
van het ene museum naar het andere.
Zoveel rijkdom zagen we nooit eer-
der zo dicht op elkaar gepakt. De
schatten werden van het communis-

tische regime gered door ze te begra-
ven in de grond. De 17e eeuwse fres-
co’s zijn uitzonderlijk goed bewaard
gebleven. Volgens Anatoly is dat te
danken aan de bittere koude tijdens
de lange Russische winters. In de
winkelstraat strekken we even onze
benen. Tientallen kortgerokte, lang-
benige blondines passeren ons ele-
gant. Alle mannen van de groep
draaien ongegeneerd hun hoofd.
Geen wonder dat de meeste topmo-
dellen uit deze regio van de wereld
komen.

ROAD OF TEMPTATION
We keren geleidelijk aan op onze
stappen terug richting Moskou. Van-
daag doen we Uglich aan, de favorie-
te stad van Ivan de Verschrikkelijke
waar vandaag nog zo’n 36.000 zielen
wonen. Terwijl we aanleggen in de
nieuwe haven heet een uitgelaten or-

kest ons welkom. We krijgen een
stuk gedesemd brood toegestopt als
welkomstgeschenk. Om in de stad te
komen, moeten we een eindje wan-
delen door het park. Dit wordt de
‘Road of Temptation’ genoemd. Het
wordt ons al snel duidelijk waarom.
Tientallen marskramers proberen
ons ‘de koop van ons leven’ aan te
smeren. Een tip, laat je niet rollen en
kijk beter in de stad zelf uit naar een
mooi uurwerk – Uglich is bekend
omwille van zijn uurwerken. Aan het
Kremlin van Uglich zien we een ou-
de tractor die haast als monument

wordt vereerd. Onze gids Natasha
vertelt ons dat dit de allereerste (en
meteen ook de laatste !) tractor is die
door het Sovjetregime aan de stad
werd geschonken. De chauffeur was
een vrouw. “Misschien daarom dat
de tractor nog werkt”, klinkt het la-
coniek. 
In de kathedraal trakteert een be-
faamd mannenkoor uit de regio ons
op een heuse serenade. De bariton
klinkt ongelooflijk. Na dit roerende
concert bezoeken we nog enkele mu-
sea. We houden ook steeds de tijd in
de gaten want de wet van de cruise-
schepen is onverbiddelijk. De Volga
Dream wacht niet !

MOOISTE MUSEA TER WERELD
De laatste twee dagen brengen we
door in Moskou, een miljoenenstad
met drie luchthavens, negen trein-
stations, 127 metrostations en con-
stante files op de invalswegen. Het
openbaar vervoer is een must. Waar
we ons op de Wapenstilstandsdag
nog voor de televisie zaten te verga-
pen aan de stoere militaire parades op
het Rode Plein, zien we het immense
Plein nu voor het eerst met eigen
ogen. Het Rode Plein is 200 meter
lang en wordt omzoomd door het be-
kendste Kremlin van Rusland met
zijn hoge rode muren, twee monu-
mentale kerken en enkele imposante

gebouwen. Onze gids, Elena, leidt
ons ondermeer langs de kathedraal
van Sint-Basiel de Gelukkige en het
Nationaal Museum van de Geschie-
denis van Rusland. Terug in de metro
bewonderen we de art nouveau ar-
chitectuur van halfweg de jaren ‘30.
Pareltjes, opgetrokken uit het zweet
van de arbeiders, mannen én vrou-
wen.
Op onze laatste dag nemen we met
spijt afscheid van de Volga Dream en
haar bemanning die ons enthousiast
uitwuift. Deze laatste dag brengen we
integraal door in het Kremlin, de
kern van de politieke macht in Rus-
land. We kiezen voor de presidenti-
ele ingang aan de zuidkant van het
Kremlin. Na een strenge controle
worden we toegelaten. Hier heerst
een beheerste rust. De musea die hier
gehuisvest zijn behoren volgens onze
gids tot de mooiste ter wereld. We
zoeken maar vinden geen argumen-
ten om haar tegen te spreken. Religie
herleeft in Rusland en dat merk je
telkens weer als je een kerk binnen-
treedt. Het Kremlin, zowel het klop-
pende politieke hart als de heiligste
plaats van Rusland, is de ideale afslui-
ter voor een vakantie vol culturele
rijkdom. (maf/foto’s maf/grf)

levensader van Rusland

“De musea die in Moskou
gehuisvest zijn, behoren
tot de mooiste ter we-
reld”, aldus onze gids. We
zoeken maar vinden geen
argumenten om haar te-
gen te spreken. 

Trips

✔ Een culturele elfdaagse luxecruise van Moskou tot Sint-Peters-
burg (of omgekeerd) is er al vanaf 2.690 euro per persoon (vlucht
inbegrepen, all-in). De reis omvat twee nachten Moskou, zeven
nachten cruise op de Volga Dream en twee nachten Sint-Peters-
burg. Het seizoen start eind mei en eindigt eind augustus. 
✔ Tussen 11 mei en 28 augustus 2011 staan er 14 cruises met het
vijfsterrenschip Volga Dream gepland. De afreizen 26 mei en 15
augustus zijn Nederlandstalig begeleid vanuit Brussel. Op 13 juni
2012 staat een exclusief Nederlandstalige reis op het programma.
✔ Info bij Asteria Expeditions, tel. 050 33 25 10, mail paul@
asteriaexpeditions.be of via je reisagent. Zie ook www.
asteriaexpeditions.be. 

Praktische info

Blik op Uglich van op de Volga.
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