20-daagse maritieme studiereis Rusland 2021
cruise Sint Petersburg - Astrakhan – Rostov-aan-de-Don
Over Wolga en Don

m/s «Sergey Rakhmaninov»
→

SINT-PETERSBURG - ROSTOV-AAN-DE-DON
26.09.2021 - 15.10.2021

Dit klassieke rivierschip is gebouwd in Duitsland in 1984 en
volledig gerenoveerd in de winter van 2013-2014. Alle hutten
liggen aan de buitenkant, m.u.v. het benedendek, en hebben een
wandelpad langs de hut met een groot raam dat geopend kan
worden (m.u.v. het benedendek). Iedere hut heeft privé
faciliteiten, individuele air conditioning/verwarming, mini
koelkast en een klerenkast. Buiten vind je ruime dekken met
banken, stoelen en tafels, waardoor je op een perfecte manier van
het rivierlandschap kunt genieten. Ook beschikt het schip over
een leesruimte, conferentieruimte, twee barretjes, een restaurant,
een souvenirwinkel, dokter, schoonheidssalon en een wasserette.
Ook is er een mooie eetruimte met zowel Russische als
continentale maaltijden.
De Wolga is met 3.530 kilometer de langste rivier van Europa en
de levensader van Rusland. Tijdens deze reis maken we kennis
met een groot deel van het stroomgebied van deze machtige rivier
en zien we veel nederzettingen die in de loop der tijd zijn
uitgegroeid tot ware metropolen, vaak prachtig gelegen aan de
Wolga. Via de passage door het Wolga – Don kanaal maken we
ook kennis met de rivier de Don bij Rostov in het zuiden van
Rusland.
Technical characteristic
Lengte
Breedte
Diepgang
Capaciteit
Hoofdmotoren
Snelheid
Type
Bouwjaar
Renovering

129,1 m
16,7 m
2,94 m
212
3*736 kW.
25,5 km/h
302
1984, Germany
2013/2014

Max. aantal passagiers is 212
108 hutten
Twin Standaard hut
Single Standaard hut
Junior Suite hut
Quad Standaard hut

60
8
36
4

Prijzen voor cruise SINT-PETERSBURG - ROSTOV

Alle hutten zijn voorzien van douche, toilet en
airconditioning

Prijzen per persoon
Hutten

Hutten

cabin #

3.995,3.695,3.895,2.795,2.695,-

Junior Suite bootdek
Single Standaard bootdek
Junior Suite bovendek
Twin Standaard bovendek
Twin Standaard hoofddek

401 - 418

2.495,-

Quad Standaard benedendek

€/pp

Junior Suite bootdek
Single Standaard bootdek
Junior Suite bovendek
Twin Standaard bovendek
Twin Standaard hoofddek
Quad Standaard benedendek (2 pers. In
hut)

Quad Standaard benedendek (3 pers. In
hut)

Quad Standaard benedendek (4 pers. In

419 - 426
311 - 328
301 - 310, 329 - 342
201 - 234
107 - 110

2.295,2.195,-

hut)

Minimum aantal deelnemers: 32
 Toeslag 2-pers.hut voor gebruik door 1 persoon - 70% van de prijs van de hut
 Havengelden en brandstof toeslag Eur 70 per persoon per cruise
Inbegrepen
Accommodatie in gekozen hutcategorie

Drie maaltijden (ontbijt, lunch en diner) per dag
in het restaurant van het schip met hetzelfde
menu voor alle passagiers.
De maaltijden tijdens de cruise beginnen met het
diner op dag 2 en eindigt met het ontbijt op de
laatste dag..

Niet inbegrepen
Ruimbagage: € 70,- per koffer
Bagage afhandeling op het vliegveld
Reserveringskosten en Calamiteitenfonds (Eur
32,- per boeking), havengelden en
brandstoftoeslag (Eur 70,- p.p.)
Visum: Eur 110,- p.p. Terugsturen paspoort met
visum Eur 19,- per zending
Fooien

Welkomst cocktail van de kapitein.
Afscheidsgala aan boord

Extra activiteiten aan boord (Schoonheidssalon,
barretjes etc.) en optionele excursies

Inbegrepen stadsbezichtigingen en excursies.
Transfers bij aankomst en vertrek
Bagage afhandeling op het schip
Lezingen van de gidsen
Lezingen over Russische taal en zang
Avondentertainment en dans
Dagelijkse aerobics.
Bezichtiging van de scheepsbrug
Retourvlucht met Aeroflot (heen naar Sint
Petersburg en terug v.a. Rostov via Moskou).
Vertrek v.a. Amsterdam (Brussel en Düsseldorf
op aanvraag)

In de komende tijd gaan we een maritiem programma samenstellen dat in plaats kan komen van de
genoemde optionele excursies. Tevens komen we met een aanvullend programma in Moskou voor
diegenen die hun reis in Moskou willen verlengen.

Visum
Voor Rusland is een
visum noodzakelijk.

m/s «

Annuleringsvoorwaarden
Tot 90 dagen voor
vertrek
Tot 31 dagen voor
vertrek
Vanaf 31 dagen voor
vertrek to vertrek

Uw paspoort dient tot 6
maanden na vertrek geldig
te zijn.

ROUTE

dagen

Nachten

26/9 - 15/10

Sint-Petersburg –
Rostov-aan-de-Don

20

19

Aankomst

Vertrek

Plaats

Programma
Vlucht naar Sint Petersburg, transfer
naar het schip en inscheping
Stadsbezichtiging

SEP 26

Sint-Petersburg

SEP 27

Sint-Petersburg

SEP 28

MandrogiSvistroy

Groene stop

09.30

15.00

SEP 29

Kizhi

Openluchtmuseum

07.30

10.00

10.00

14.00

13.00

22.00

08.00

19.00

15.00

20.00

15.00

20.00

09.00

18.00

08.00

13.00

10.30

14.00

09.30

18.00

08.00

20.00

08.00

14.00

Kirillo-Belozersky Klooster

SEP 30

Goritsy

OKT 1

Yaroslavl

OKT 2

Plios

OKT 3

Nizhny Novgorod

Stadsbezichtiging
Optionele tour: Rostov Veliky
Green Stop
Optionele Tour: Soezdal
Stadsbezichtiging

OKT 4

Kazan

Stadsbezichtiging met Kremlin

OKT 5

Ulyanovsk

OKT 6

Samara

Stadsbezichtiging en
Leninmuseum
Stadsbezichtiging

OKT 7

Saratov

Stadsbezichtiging

OKT 8

Wolgograd

OKT 9

varen

OKT 10

Astrakhan

OKT 11

varen

OKT 12

Wolgograd

OKT 13

varen

OKT 14

Rostov

Stadsbezichtiging

OKT 15

Rostov

Ontschepen, transfer en vlucht
terug OF VERLENGING
MOSKOU

!

75%
100%

Sergey Rakhmaninov »

DATES

Datum

25%

Stadsbezichtiging/Oorlogsmonument

Stadsbezichtiging
Optionele tour Wolga Delta
Optionele tour: panorama
Museum of Rossoshka militaire
begraafplaats
Passage Wolga-Don-Kanaal

19.00

15.30

Het programma en de tijden zijn onder voorbehoud en kan worden aangepast i.v.m.
weersomstandigheden en condities van de rivieren

Excursies tijdens de reis
Sint Petersburg

Sint Petersburg

Tijdens een uitgebreide stadsbezichtiging zien we een van de mooiste steden van de wereld,
Sint Petersburg. De stad is in opdracht van Peter de Grote gebouwd en telt maar liefst 101
eilanden, 66 kanalen en honderden bruggen.

Tijdens de stadsbezichtiging zien we de hoofdstraat Nevsky Prospekt, het Paleisplein met het
Winterpaleis, Vasilevsky Eiland, de Universiteit van Sint Petersburg, de Admiraliteit,
Senaatsplein, Monument van Peter de Grote, Sint Isaak Kathedraal, cruiser Aurora en de
Smolny Kathedraal.

Stadsbezichtiging

Mandrogi
Svistroy

Via de mooie rivier de Svir, die het Onegameer met het
Ladogameer verbindt, komt u aan in Mandrogi / Svistroy. In dit
houten dorp heeft u de mogelijkheid Russische producten te
kopen, Russische lekkernijen te proeven en het Wodkamuseum
te bezoeken.

Kizhi

Kizhi is een schitterend eiland dat is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We bezoeken het
Openluchtmuseum, waarvan alle gebouwen uit hout zijn opgetrokken. Dat geldt ook voor de bijzondere kerk op

Kizhi, die vervaardigd is zonder een enkele spijker.

Goritsy

In het begin van de ochtend doemt Goritsi op, een typisch Russisch plattelandsdorp. Van hier
uit bezoeken we het Kirillo-Belozerski klooster, één van de beroemdste kloosters van Rusland
gelegen aan het Witte Meer.

YAROSLAVL

Deze stad, die in de 11e eeuw gesticht werd door Jaroslav de Wijze, strekt zich uit langs de oevers van de Wolga.
Er zijn nog genoeg overblijfselen te zien van het roemruchte verleden. Heel belangrijk is het Spassky klooster, een
groep 17e-eeuwse kathedralen met de prachtige kerk van de profeet Elia die gelegen is aan het centrale plein van de
stad, waarvan het gehele centrum op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt. In Jaroslavl mondt de Kotorosl
Rivier uit in de Wolga.
City tour

Optionele tour

Rostov Veliky

Rostov Veliky is een stad in Yaroslavl Oblast, een Gouden
Ring bestemming en de geboorteplek van Alyosha Popovich,
een legendarische middeleeuwse ridder. Rostov-Veliky is een
van de interessantste en oudste steden van de Gouden Ring,
met één van de mooiste Kremlins van Rusland. Het Kremlin
wordt beschouwd als het eerste wonder van Rostov.

PLIOS

In het onbekende gedeelte van de Russische Gouden Ring ligt het historische Plios, met 2500 inwoners is het de
kleinste en meest pittoreske stad van de Russische Gouden Ring, bekend om zijn prachtige aan de rivier gelegen
Villas, unieke datsja’s en een aangename plattelandsomgeving.
Groene stop

Optionele tour

Soezdal

Soezdal is een van de oudste Russische steden die een
belangrijke rol speelde in het formeren van de huidige
Russische nationale cultuur. Er zijn meer dan honderd
bezienswaardigheden, waarvan sommigen op de UNESCO
werelderfgoedlijst staan. Ook zijn er veel kerken, waarvan
velen in de specifieke stijl van Soezdal gebouwd zijn. Tijdens
een optionele excursie kunnen we kennis maken met deze
plaats.

NIZHNY NOVGOROD

Nizhny Novgorod, gesticht in 1221, was een bekende ontmoetingsplek waar mensen uit Azië, Siberië en Turkistan
kwamen om te handelen. In de Sovjettijd heette het Gorki en werd het de thuishaven van politieke ballingen (o.a.
Sacharov) en daarom gesloten voor buitenlanders. Nizhny Novgorod heeft pas sinds kort zijn deuren geopend voor
bezoekers, waar veel bewaard gebleven monumenten uit de 13e en 14e eeuw te zien zijn, waaronder de prachtige
lokale Kremlin Kathedralen, kloosters en het paleis van de vroegere regentenfamilie. Tevens zien we de
schitterende ligging van de stad aan de Wolga.
City tour
KAZAN

Kazan is de hoofdstad van de republiek Tatarstan. Het is een van de belangrijkste economische, wetenschappelijke
en culturele centra van het land. In 1438, werd Kazan de hoofdstad van het gelijknamige Kanaat. Er waren
verschillende conflicten met Moskou en de stad werd door Tsaar Ivan de Verschrikkelijke veroverd. Kazan is
prachtig gelegen aan de Wolga en heeft een schitterend Kremlin met de grootste moskee van Rusland, de QolSharif Moskee.
Vier bruggen verbinden Kazan met de andere oever van de rivier Kazanka, een zijrivier van de Wolga, waarvan de
bekendste en nieuwste de Millenniumbrug is, die uiterst oostelijk ligt. De Wolga wordt overspannen door een brug
die 15 km ten westen van de stad ligt. Kazan beschikt over een omvangrijke binnenhaven. Vanuit deze haven zijn
snelbootdiensten naar andere steden langs de Wolga door middel van draagvleugelboten.

City tour
ULYANOVSK

Ulyanovsk (het vroegere Sinbirsk/Simbirsk), is de hoofdstad van de Ulyanovsk regio, gelegen op een heuvel op de
oever van de Wolga en de Sviyaga rivier. De naam van de stad is afkomstig van Vladimir Uljanovsk die hier werd
geboren. Hij is beter bekend onder de naam Lenin. Tijdens de stadstour zien we waar Lenin werd geboren en
maken we nader kennis met de stad.
City tour
SAMARA

Samara (Kuybyshev genoemd van 1935-1991), is een belangrijk handelscentrum aan de Wolga en gelegen op de
linker oever op de plek waar de Samara Rivier in de Wolga stroomt. Een belangrijke trekpleister is de lange
wandelpromenade langs de oever van de Wolga. We bezoeken het historische centrum met het Samara Academisch
Drama Theater, genoemd naar Maxim Gorky. Het landgoed van de handelaar Kurline, de Lutherse St. Georg Kerk
en de Romeins Katholieke Kerk gebouwd in gotische stijl, de Zhiguly brouwerij, het nog in bedrijf zijnde Iversky
nonnenklooster, de Stalin bunker, het moderne plein van de Glorie en een echt Soyuz lanceringvoertuig ontbreken
niet tijdens de tour. Ten slotte zien we waarom Samara werd gekozen als alternatieve hoofdstad voor het geval
Moskou door de Duitsers veroverd zou worden.
City tour
SARATOV

Het hedendaagse Saratov was de woonplaats van talrijke Ruslandduitsers. Deze etnische Volksduitsers werden in
1924 ondergebracht in een eigen autonome republiek. In de Tweede Wereldoorlog werden ze gedeporteerd. Veel
van deze Duitsers hebben de oorlog niet overleefd en na het uiteenvallen van de Sovjetunie zijn er ook velen naar
Duitsland teruggekeerd. Lopend over de bekende Kosmonauten Dijk (de bekendste inwoner van de stad, was de
eerste man in de ruimte; Joeri Gagarin) kun je de verkeersbrug over de Wolga zien liggen. Het oudste gebouw in de
stad is de Heilige Drievuldigheids Kathedraal.
City tour
WOLGOGRAD

Wolgograd is een belangrijke industriële stad en het administratieve centrum van de Wolgograd Oblast. Velen
kennen de stad beter onder de naam Stalingrad. Het is 80 kilometer lang van noord naar zuid en gelegen op de
westoever van de rivier, waar de stad naar vernoemd is. De stad is bekend geworden vanwege de Slag om
Stalingrad in WOII. De slag staat bekend als een van de grootste en bloedigste slagen in de oorlog en wordt gezien
als het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Als herdenking aan de gebeurtenissen tijdens de oorlog is een
imposant monument opgericht dat de naam Mamayev Kurgan heeft.

City tour

Mamaev Kurgan

ASTRAKHAN

Astrakhan is een stad in Zuid Rusland en het administratieve centrum van de Astrakhan Oblast. De stad is gelegen
tussen twee oevers van de Wolga, vlakbij de plaats waar de rivier uitmondt in de Kaspische zee. Het is tevens het
oudste economische en culturele centrum van de lagere Wolga. De bevolking is erg divers met ruim honderd
verschillende etnische achtergronden en veertien verschillende religies. Vanwege de ligging aan de Wolga Delta is
er een belangrijke rivier- en zeehaven.
City tour
Optionele tour

The Wolga Delta

De Wolga Delta is de grootste rivierdelta in Europa, gelegen op het punt
waar de grootste rivier van Europa in de Kaspische zee uitmondt. De
rivier stroomt 60 kilometer van Astrakhan in de Kaspische Zee.

WOLGOGRAD

Panorama Museum

Optionele tours
Rossoshka

Het Panorama museum, gelegen op de Wolga, geeft een interessant beeld
van de WOII die hier zo’n belangrijk wending heeft gekregen. Mede door
het feit dat de stad de naam van Stalin droeg werd alles in het werk
gesteld de stad te verdedigen en uiteindelijk de overwinning te behalen.
Vlakbij het dorpje Big Rossoshka werden in 1942-1943 zware gevechten
geleverd. Hier zijn vele duizenden Sovjet en Duitse soldaten gestorven.
Op 23 augustus 1998 is hier een begraafplaats voor Sovjet soldaten
geopend en op 15 mei 1999 is er eveneens een erebegraafplaats voor
Duitse soldaten geopend. Deze indrukwekkende historische begraafplaats
ligt 25 kilometer van de stad verwijderd.

ROSTOV-ON-DON

Onderweg naar Rostov aan de Don varen we via het Wolga-Don Kanaal. Al voor de oorlog werd met de bouw
begonnen en 1952 werd de bouw afgerond. Het kanaal is een belangrijk onderdeel van het watertransport net in
Rusland en schepen tot 3.000 ton kunnen er gebruik van maken. Behalve tussen beide rivieren vormt het kanaal
ook de verbinding tussen de Kaspische Zee en de Zee van Azov.
Ten zuiden van de stad Wolgograd begint het kanaal en eindigt in de Don bij Kalach-na-Donu. Schepen worden
door middel van negen schutsluizen 88 meter omhoog getild en bij de Don aangekomen dalen de schepen 44 meter
na het passeren van vier sluizen. De kleinste sluizen zijn 133 meter lang, 17 meter breed en 3,6 meter diep. Het

water voor het kanaal wordt opgepompt met drie pompen. Het water wordt ook voor irrigatie doeleinden gebruikt.
In oostelijke richting worden vooral steenkool, bouwmaterialen en landbouwproducten vervoerd. Naar het westen
vormen hout, aardolie en petroleumproducten de belangrijkste vracht. De vervoersstromen zijn niet gelijk verdeeld;
de hoeveelheid vracht in westelijke richting is vele malen groter dan in omgekeerde richting.

In het zuidelijkste puntje van de Russische Steppes ligt Rostov aan de Don, een 18e eeuwse Kozakken
nederzetting. De naam Don-Kozakken is wereldwijd bekend vanwege de historische rol die ze hebben gespeeld
maar ook vanwege het Don Kozakkenkoor.
Het is een industrieel en agrarisch centrum. De aan de Zee van Azov gelegen stad beschikt over prachtige parken,
stranden, theaters, musea en een unieke botanische tuin.
City tour

Nederlandstalige reisleider
Tijdens deze cruise wordt u begeleid door één van onze deskundige reisleiders met veel kennis over Rusland en
kennis van de Russische taal.

Voor reserveringen en vragen kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met
Tom Joosten van Eurocult-Lito Reizen.
Postbus 8177, 3503 RD Utrecht | Tel: 030 243 96 34| info@eurocult.nl

