
Geloof het of niet, maar het toerisme 
naar Rusland zit in de lift. Zeker 
de cruises tussen Sint-Petersburg en
Moskou zijn populair bij de Vlamingen. 
Wat is er nu zo leuk aan zes dagen 
en 1.260 km varen aan boord van de
M/S Volga Dream? Wij gingen het 
uitzoeken en kunnen al meteen dit
meegeven: op het meest luxueuze
cruiseschip dat de Wolga afvaart,
voelden wij ons als een tsaar.

De M/S Volga Dream is het meest
luxueuze cruiseschip op de Wolga.
Andere boten dateren nog uit het
Sovjettijdperk en zijn varende 
F1-hotels, maar dit schip werd ge-
stript en tot een soort gezellig, chic
Brits hotel omgevormd. Het vele
houtwerk en de stoffen vloerbekle-
ding ademen nostalgische luxe uit.

Let wel, dit is een riviercruiseschip. Wie
baantjes in een zwembad wil trekken
of al joggend rond het schip wil hos-
sen, is aan het verkeerde adres. Het
schip bezit dan wel een bibliotheek,
sauna, restaurant, een zonneterras en
restaurant, het is geen voetbalvelden
groot.
Er zijn slechts 55 kajuiten voor zo’n

honderdtal mensen, die door 64 per-
soneelsleden in de watten worden ge-
legd. Aan tafel hoef je maar met één
oog te knipperen en je glas wordt
door een mooie Olga in marine-kos-
tuum bijgevuld. Bij mooi weer wordt
een barbecue op het zonnedek geor-
ganiseerd.
De trip is één langgerekte gastro -

nomische verwenbeurt. De Franse
keuken van de piepjonge chef An-
drew zou in een sterrenrestaurant niet
misstaan. Je kan er maar beter van pro-
fiteren want de kost in de restaurants
op het vasteland is heel wat minder.
Voor de excursies staan er zowel En-
gelstalige als Franstalige gidsen klaar.
In Moskou en Sint-Petersburg staan

zelfs Nederlandstalige gidsen ter be-
schikking.
Roken kan enkel aan de bar op het bui-
tendek, hét ontmoetingscentrum op
het schip. Daar wordt al eens een quiz
georganiseerd of een danspasje ge-
pleegd. Een wals op de tonen van Tsjai-
kovski bij zonsondergang? Het kan op
de Volga Dream. 

90 weekend 26 en 27 oktober2013

Zes dagen op de Wolga tussen Sint-Petersburg e  

Cruisen als tsa

Nostalgische luxe op de M/S Volga Dream

St. Petersburg

Mandrogi

Kizhi-eiland

Goritsy

Yaroslavl
Uglich

Ladogame e r
On e g ame e r

Ry b i n s k
R e s e r v o i r

Moskou

Uglich: Sint-Dimitrikerk

neerpootte, wordt het Versailles van het
Noorden genoemd. Peter wou indruk maken
bij de buitenlandse vorsten en slaagde daar
wonderwel in. De paleistuinen met de be-
roemde fonteinen en in goud vergulde sculp-
turen zijn adembenemend.
Het Catherinapaleis in het nabije Pushkin is
al even fraai. In een oase van groen tekende
barokarchitect Rastrelli een paleis vol spie-
gels en verguld houtwerk uit. De decadente
luxe stak echter de ogen van de arme bevol-
king uit. Ze waren ook niet vergeten dat de
opbouw van Sint-Petersburg aan zo’n
100.000 dwangarbeiders het leven had ge-
kost.
Onder Lenin brak in 1917 de Oktoberrevolu-
tie uit en werden de Romanovs tot de laatste
man uitgemoord. Hun graven zijn in de
prachtige Peter- en Pauluskathedraal te be-
wonderen. De kerk bezit bovendien een
Vlaamse beiaard die onze regering aan Sint-
Petersburg schonk voor z’n 300ste verjaar-
dag. Met wat geluk zie je er de geëmigreerde
Antwerpenaar Jo Haazen, de Messi van het
beiaardspel, de klokken bedienen. 

Kathedraal zonder spijkers
Je kan makkelijk een week in Sint-Petersburg
doorbrengen, maar we moeten de boot op.
Met een glas Russische ‘cava’ in de hand va-
ren we aan boord van de M/S Volga Dream de
haven van Sint-Petersburg uit. Cruiseleidster
Kira, vlasblond en getooid in een kraaknet
zeemansuniform, verwelkomt ons plechtig
bij het captain’s dinner. «De Russische men-
taliteit is enkel te begrijpen als je ook wodka
drinkt», vertelt ze. We doen het volgens de
etiquette: ad fundum en met het glaasje op
de rug van onze hand.
De komende zes dagen wordt iedereen in een
Russisch cultuurbad gedompeld. De huis -
pianist speelt Rachmaninov, in de kajuit zie
je films als ‘Doctor Zhivago’ en voor de actie-
ve Belgo-Rus zijn er workshops waar je ma-
troesjka’s schildert of Russische pannenkoe-
ken bakt. Voor het einde van de reis beheers
je het cyrillisch alfabet en zing je uit volle
borst het Russisch volksliedje Kalinka mee. 

De cruise doet de Gouden Ring aan, een se-
lectie van historische plaatsen die intussen
op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan. Eén
ervan is het bizarre Kizhi. Dit eiland is een
openluchtmuseum van houten gebouwen
met als absolute blikvanger de Kathedraal
van de Transfiguratie. Ze is 48 meter hoog,
bevat 22 koepels en werd zonder één enkele
spijker in elkaar geknutseld. In de authentie-
ke huisjes worden de primitieve levensom-
standigheden van het Kareliërs-volk nage-
bootst. Zoals een houthakker-zonder-twee-
vingers die met z’n bijl minisculpturen uit
espenhout boetseert. 
’s Avonds laat genieten we op het dek van de
zonsondergang boven de brede Sheksna-
 rivier. Mistbanken verstrooien het rode
avondlicht over de uitgestrekte dennenwou-
den. Boven ons cirkelt een zwarte wouw, in
de verte huilt een wolf. Onze boot schuift ge-
ruisloos een in nevel gehuld eiland voorbij.

Beroemde moord
’s Anderdaags is de omgeving al even my-
thisch. In Goritsy bezoeken we het 14de-
eeuws klooster van de Heilige Cyrillus van
het Witte Meer. Opvallend: opnieuw rust een
historisch bouwwerk op de plaats van een
beroemde moord. De paranoïde Ivan De Ver-
schrikkelijke verbande zijn knappe schoon-
dochter naar dit klooster en liet haar verdrin-
ken in de rivier. Wie hier een bad neemt,
wordt volgens de legende tien jaar jonger. Na
dit voorval werd het nonnenklooster dé ver-
zamelplaats voor in ongenade gevallen adel-
lijke dames. De tsaren hadden immers de ge-
woonte om hun echtgenote, als ze haar beu
waren, in een klooster te droppen.
Binnen de 2 km lange muren van het klooster

Grote vind je hier werken van de grootste
schilders en beeldhouwers terug. Naast twee
Da Vinci’s en een beeldhouwwerk van Mi-
chelangelo, heeft de Hermitage maar liefst
41 Rubensen, 32 Van Dycks en 28 Rem-
brandts hangen. Het is dan ook de grootste
kunstgalerij ter wereld. 

Versailles van het Noorden
Sint-Petersburg ontstond in 1703 tijdens de
Grote Noordse oorlog. Tsaar Peter De Grote
wou een doorgang naar de Finse Golf en ver-
joeg de Zweden aan de monding van de Neva.
Geïnspireerd door het Westen liet hij er de
nieuwe hoofdstad van Rusland optrekken.
Hij introduceerde de typische grachtenstruc-
tuur van Amsterdam en ging ook bij de Fran-
sen met zijn ogen stelen: zijn zomerpaleis Pe-
terhof, dat hij buiten de stad aan de Finse Golf

Het is gezellig druk op de Nevski Prospekt. De
belangrijkste winkelstraat van Sint-Peters-
burg baadt om elf uur ’s avonds nog in een
schraal avondzonnetje. Aan de oevers van de
Neva-rivier valt meteen een skyline van gou-
den torenspitsen en koepels op, met als pa-
radepaardje de Kerk van de Verlosser op het
Bloed. De kathedraal met zijn veelkleurige,
uivormige koepels en indrukwekkende mo-
zaïeken verrees op de plaats waar tsaar
Alexander II werd vermoord. Ze fungeerde
echter nooit als officiële kerk, enkel diensten
ter herdenking van de overleden tsaar mo-
gen er gehouden worden.
Een andere trots van Sint-Petersburg is het
18de-eeuwse, wit-zeegroene Winterpaleis.
Ooit verbleef de tsarenfamilie hier, nu is het
Hermitagemuseum er gevestigd. Kunstlief-
hebbers zijn hier het delirium nabij: dankzij
de verzamelwoede van tsarina Catherina De

In de verte huilt een wolf.
De Volga Dream schuift
 geruisloos een in nevel
 gehuld eiland voorbij



• Luxehotels in de sneeuw 
Het skioord Le
Grand Bor-
nand is twee
nieuwe luxe-
hotels rijker.
Best Western
Châlet Les
Saytels en Hô-
tel Les Cimes
hebben er al-
lebei hun vier-
de ster te pak-
ken. Best Wes-
tern Châlet
Les Saytels is
een grote bergchalet die al drie generaties de charme van een fa-
miliehotel combineert met alle moderne comfort (wellness met
jacuzzi, sauna, verwarmd zwembad). Tweepersoonskamer met
ontbijt vanaf 100 euro.  

Hôtel Les Cimes is zopas vernieuwd. Het telt nu vier kamers en
vier suites die plaats bieden aan twee tot vijf personen. Er is een
wellnesscentrummet massages, sauna en hamam, en een gezel-
lige bar. 
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf 107,50 euro. (HSte)
Meer info: www.bestwestern-chaletlessaytels.com
www.hotel-les-cimes.com

bevindt zich nu de grootste iconenverzame-
ling van Noord-Rusland. Deze - vaak levens-
grote - schilderingen van Heiligen vormen
samen met de fresco’s een constante in de
Russische kloosters en kerken. Al mag ik ook
niet de zangkoren vergeten. Vaak slechts drie
man sterk, maar toch produceren de bassen
van deze in monnikspijen gehulde heren ge-
noeg decibels om een Sportpaleis vullen. Bij
hun versie van het Onze Vader gaan je haren
op de armen rechtop staan. 

Paleis in de metro
Na zes dagen en 1.260 km varen, met onder
meer nog een bezoek aan de Gouden Ring-
steden Yaroslavl en Uglich, meert het schip
in Moskou aan. Het klinkt onnozel, maar één
van de mooiste bezienswaardigheden van
deze stad is de metro. «Ook de gewone man
verdient zijn paleis», verordende Stalin en hij
zorgde ervoor dat zijn volk zich onder de
grond kon vergapen aan duizelingwekkende
mozaïeken en veelkleurige glasramen. Het
mooiste station is Komsomolskaya. Op
muurschilderingen worden er de beroemd-
ste veldslagen uit de Russische geschiedenis
gereconstrueerd.
Een iets vredevollere bezienswaardigheid is
de Brug der Geliefden. Al decennia lang
schuiven elke dag trouwkoppeltjes er aan
om hun liefde te bezegelen. Ze bevestigen
een hangslot met hun initialen aan de brug,
nemen een stevige slok wodka en gooien ver-
volgens de sleuteltjes de Wolga in.
In het Kremlin is vooral de wapenkamer een
bezoek waard. Het museum is volgestouwd
met bezittingen van de tsaren. Je ziet er de
trouwjurk van Catherina De Grote, de ivoren
troon van Ivan De Verschrikkelijke en een in-
drukwekkende collectie rijtuigen uit de 18de
eeuw. 
Wie wil zien wat de rijke Russen vandaag met
hun geld uitspoken, moet naar de Ritz. In de
loungebar op het dak van het hotel kan je
whisky’s van 20.000 euro per glas drinken.
Maar geen paniek, ook met het goedkoopste
biertje - 10 euro - geniet je van het mooiste
zicht op Moskou. 
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In de loungebar op het dak van 
het Ritz-hotel geniet je van 

het mooiste zicht op Moskou

Vlaamse rondreis
Asteria Expeditions is de exclusieve verdeler
van de Volga Dream in België. Een elfdaagse
luxerondreis met 2 nachten Sint-Petersburg
en 2 nachten Moskou kost vanaf 2.890 euro
per persoon. Inclusief zijn de vluchten, excur-
sies, maaltijden en drank aan tafel. De volledig
Vlaamse afvaart is gepland op 9 juli 2014. In
andere periodes zijn er ook buitenlandse toe-
risten aan boord.
Meer info: www.asteriaexpeditions.be
of 050/33 25 10

ZATERDAG 26 OKTOBER
Bouwel, 67 km. 12-14 u, Taverne Pal-
menhof, Herenthoutsesteenweg 71.
Leopoldsburg, 25-30-40 km. 8-15 u,
Sporthal Geleeg, Cameolaan.  
Lier, 40 km.12-14 u, Café Waregem, Lis-
persteenweg 287.
Oekene, 25-35-45-55 km. 8-14 u, Café
De Kroon, Plaats 7
Oostakker, 25-35-45 km. 8-14 u, Edugo
Campus De Brug, Eksaarderijweg 24.
Sint-Laureins, VTT 25-35-45 km. 8-14
u, Sporthal, Dorpsstraat 87. 
Vlamertinge, 30-40-50-60 km. 8-14 u,
Cultureel Centrum, Poperingseweg.

ZONDAG 27 OKTOBER 
Belsele, Veldtoertocht (30-50 km).
8.30-10.30 u, Sporthal, Sint-Andries-
straat. 
Bierbeek, Meerdaal 200 MTB-tocht
(25-45-55-65 km). 8.30-10.30 u, Terrein
KHO Bierbeek, Wijnenberg 1.
Gooik, Pareltocht VTT (25-40 km). 
8-10.30 u, Chiroheem, Bronnenweg 10. 
Hoeselt, Eburon VTT (12-25-40 km). 8-
10.30 u, Terrein SV Hoeselt, Bergstraat. 
Lint, Herfstrit (50 km). 8-10 u, Café
’t Hoefijzer, Liersesteenweg 10.
Pittem, Helletocht (25-40-50 km). 
8-10 u, Sportcentrum, Egemstraat 47. 
Reninge, Reninge Toertocht (25-35-
45-50 km). 8-10.30 u, Voetbalkantine,
Lostraat. 
Zoersel, Veldtoertocht (28-42 km).
7.30-10.30 u, Kantine FC Eendracht,
Westmallebaan.

ZATERDAG 26 OKTOBER
Voormezele, 7-14-21 km, 8-15 u., Cultu-
reel Centrum Voormezele, Voormezele-
dorp.
Goeferdingen, 7-10-16-22 km, 7.30-
15 u., Parochiezaal Sint-Bavo, School-
straat 66.
Oostkerke (Damme), 4-7-8-12-20 km,
8-15 u., Zaal Beuterblomme, Monnike-
redestraat 13.
Beveren-Leie, 5-9-12-15-22 km, 7.30-
15 u., C.C. ’t Klokhuis, Kerkdreef 23.
Lebbeke, 5-7-9-12-14-16-21 km, 7.30-
15 u., Zaal Ingal, Heizijdestraat 9.
Ardooie, 5-10-12-15-20 km, 7-15 u., CC
’t Hofland, Hoflandstraat.
Houthulst, 4-6-10 km, 15-21 u., Markt-
huis, Markt.
Wommelgem, 6-10-14-18-22-26 km, 8-
15 u., Gehandicaptensportclub, Fort 2.
Koersel, 4-8-12-20 km, 7-15 u., Parochie-
zaal Stal, Heerbaan.
Terhagen, 25-2x25-50 km, 9 u., Chalet
Wandelclub De Kleitrappers, Korte Veer-
straat.

ZONDAG 27 OKTOBER
Tremelo, 4-8-13-17-20 km, 8-15 u., Ba-
sisschool De Cocon, Veldonkstraat 10.
Berendrecht, 8-15-20 km, 8-15 u., Sport-
tereinen Pondorosa, Monnikenhof-
straat.

Overpelt, 5-10-15-20 km, 8-15 u., Zaal
Sint-Barbara, Bremstraat 25.
Lokeren, 7-11-17-23 km, 7.30-15 u., 
Basisschool voor Bijzonder Onderwijs,
Karrestraat 88.
Kortemark, 4-8-12-20-24-30 km, 7-
15 u., Zaal De Kouter, Ichtegemstraat 2B.
Tiegem, 6-12-16-20-30 km, 7.30-15 u.,
Jericho Sint-Arnolduspark, Warande-
dreef 10.
Westerlo, 4-7-10-15-20-25-30 km, 8-15
u., Parochiecentrum, Boerenkrijglaan.
Heusden-Zolder, 4-6-10-12-19-25 km,
7-15 u., Witte Zaal, Vrunstraat.
Liedekerke, 4-8-12-20 km, 8-15 u., Ko-
ninklijk Technisch Atheneum, Kleem-
puttenstraat 20.
Sint-Katelijne-Waver, 6-11-16-20-30
km, 8-15 u., Firma De Ceuster Grondver-
edeling, Fortsesteenweg 30.
Eisden, 6-12-17-21-30 km, 7-15 u., 
Provinciale Technische School, Europa-
laan 36.
Wetteren, 6-12-21-28-30 km, 8-15 u.,
Scheppers Instituut, Cooppallaan 128.
Aarsele, 6-12-18-24 km, 7-15 u., O.C.,
Schoolstraat 1A.
Landen, 4-7-12-20 km, 8-15 u., O.C. Amfi,
Stationsstraat 30.
Snellegem, 4-7-13-21-30 km, 7.30-15 u.,
Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34.
Watou, 7-12-18-24-28 km, 8-15 u., O.C.
De Bollaard, Winnezelestraat.

Sint-Petersburg: Winterpaleis

Volga Dream

Kizhi: Kathedraal van de Transfiguratie

Moskou: Komsomolskaya metrostation

Moskou: Ritz Hotel

WINTERSPORT
• Speciale skireizen 
Skifriends, het wintersportproduct van Reizen Lauwers, pakt dit
jaar uit met een extra breed aanbod. Behalve klassieke winter-
sportvakanties en shortski’s zijn er ook een aantal specials. Zo is
er een Valentijnreis, Ladies Reizen, 50+ Reizen en Single Reizen.
Er is ook een speciale shoppingreis naar het taksvrije skigebied
Livigno en aangepaste wellnessreizen. Avontuurlijke skiërs ten
slotte kunnen mee op mee op een Skisafari waarbij je 12 verschil-
lende skigebieden rond de Sella Ronda aandoet. Het volledige
aanbod ontdek je op www.skifriends.be. (HSte)

• Iglotent om sterren te kijken 
In het Franse skioord La Clusaz opende zopas de Dôme de l’Etoile
des Neiges. Deze iglotent staat op het plateau van Beauregard,
waar je zonder lichtvervuiling kan genieten van de sterrenhemel.
De iglo kan te voet of met sneeuwschoenen worden bereikt van-
uit La Croix-Fry en je kan hem huren voor een fondue-avond.
Maximaal zes mensen kunnen er blijven slapen, eventueel met
ontbijt. Nog in La Clusaz opent deze winter een nordic skipark
waar jonge sneeuwliefhebbers op ludieke wijze kunnen kennis-
maken met skiën. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis binnen. Op het
programma: spannende sprongen, speelse slaloms, tunnels, hob-
bels en bochten. (HSte)
Meer info: www.laclusaz.com 
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