
Cruise

De parels van Rusland
Wolgacruise 2020

Vertrek:
Van 4 tot 14 juli 2020 :

van Sint-Petersburg tot Moskou

Afreis vanuit Brussel
11 dagen / 10 nachten

•
Vanaf

€ 2 450 / persoon



   Alles in je eigen taal
   Audiogidsen tijdens de excursies
   Vier sites van de Unesco Werelderfgoedlijst
   Een volledig programma met 1,5 dag in Moskou en 3 dagen in Sint-Petersburg
   Een stadslunch in Moskou en 3 x stadslunch in Sint-Petersburg
   Gespecialiseerde gastspreker aan boord
   Verscheidene excursies inbegrepen in het programma
   Gratis pendeldienst terug naar het schip in Sint-Petersburg
   Mineraalwater bij alle maaltijden aan boord
   Twee internetstations en gratis Wifi aan boord
   Busvervoer tot aan de luchthaven vanuit Roeselare en Brugge. 
   Aan boord worden TV-reportages gemaakt, die u na de reis ontvangt: 
een mooie herinnering voor later!

   Focus en WTV voorzien enkele verrassingen voor hun kijkers…
   Je leert nieuwe mensen kennen uit je buurtVa
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DAG 1 – BRUSSEL @ SINT-PETERSBURG 
(Rusland)
’s Morgens hebben we afspraak op de luchtha-
ven van Brussel, waar we vertrekken met een 
lijnvlucht (met of zonder tussenlanding) naar 
Sint-Petersburg. Bij aankomst is er een trans-
fer naar het schip, waar we starten met een 
traditionele ‘brood- en zoutceremonie’(niet 
mogelijk bij late aankomst). We nemen onze 
kajuiten in, maken kennis met de andere pas-
sagiers, en genieten ’s avonds uiteraard van 
ons eerste diner aan boord.

DAG 2 – SINT-PETERSBURG 
Laten we Sint-Petersburg – de stad die Peter 
de Grote in de 18de eeuw stichtte – verken-
nen zoals het hoort, met een eerste overzicht. 
Deze morgen hebben we een stadsrondleiding 
staan, waarbij we per bus van het één naar 
het ander gaan om jullie zo veel mogelijk te 
laten zien. Onze route brengt ons o.a. langs 
de Nevski Prospekt met zijn vele winkels, het 
Paleisplein, de admiraliteit en de Nicolaaska-
thedraal. We bezoeken ook de Petrus- en-Pau-
lusvesting, die in 1703 gebouwd werd. Eén van 
de eerste bouwwerken dus van de toen nieuwe 
Russische hoofdstad. Een bijzondere plek.  In 
de kathedraal hier liggen de  tsaren begraven, 
en de vestiging fungeerde ook als één van de 
beruchtste gevangenissen voor politieke ge-
vangenen in het Russische Rijk. Eén daarvan 
ken je zeker – schrijver Fjodor Dostojevski. 
Er is een lunch voor ons voorzien in de stad, en 
daarna heeft iedereen de keuze. De stad verder 
op eigen kracht verkennen – in de late namid-
dag kun je dan gebruik maken van een gratis 
pendelbus terug naar het schip. Of je kiest voor 
één van de betalende excursies. Dit zijn de mo-
gelijkheden :

OPTIONEEL:
HET PAVLOVSKPALEIS (namiddag) 
Dit voormalige jachtdomein van de tsaren, 
dat gelegen is op een half uurtje van Sint-Pe-
tersburg, was een geschenk van Catharina II 

tend waarop je ogen tekort komt… 
Ook vandaag is er een lunch voor ons voor-
zien in de stad, en ook deze namiddag heb 
je de keuze tussen vrije tijd (met een gratis 
pendelbus terug naar het schip) of je kunt 
mee de betalende excursie volgen. Dat is het 
volgende : 

OPTIONEEL: CATHARINAPALEIS IN
POESJKIN (namiddag) 
We zagen deze morgen het ‘winterpaleis’ van 
Catharina de Grote, en er is uiteraard ook een 
‘zomerpaleis’. Dat ligt op 27 km van Sint-Pe-
tersburg, in Poesjkin. Het paleis getuigt met 
zijn 300 m lange gevel van een ongeziene 
rijkdom. De symfonie van blauwe muren, zil-
verkleurige daken en witte zuilen is het werk 
van Rastrelli. De 22 zalen, waaronder de be-
roemde Barnsteenkamer, herbergen schilde-
rijen uit de 17de en begin 18de eeuw, meubels, 
porselein, ....
Prijs per persoon: € 60 
(Verplicht te reserveren bij het boeken van 
de cruise)

OPTIONEEL: VOLKSSPEKTAKEL (avond) 
In één van de grote toneelzalen van de stad 
brengt een gezelschap van een vijftigtal dan-
sers en zangers aloude Russische volkstradi-
ties tot leven in een folkloristisch spektakel 
met invloeden uit alle streken van Rusland.
Prijs per persoon: € 50

DAG 4 – SINT-PETERSBURG  
Sint-Petersburg is er omdat Peter de Grote er 
zijn schouders onder heeft gezet. Tijd om ons 
verder in die figuur te verdiepen. En dat doen 
we met een bezoek aan zijn zomerverblijf 
‘het Peterhof’. Dat ligt in de gelijknamige 
stad, net buiten Sint-Petersburg. Een plaats 
waar Peter z’n oog op viel omdat het uitkijkt 
over de Finse golf. En de tsaar hield nu een-
maal van de zee en de scheepvaart. We be-
zoeken het grote paleis en wandelen tussen 
de fonteinen en vergulde standbeelden in 

aan haar zoon Pavel I. De troonopvolger liet 
het paleis inrichten met meubels en kunst-
voorwerpen die hij had meegebracht van de 
lange reis die hij samen met zijn echtgenote 
maakte door Europa. De sfeer is er intiem 
en verfijnd. Het natuurlijk aangelegde park 
eromheen omvat een vegetatie met een grote 
diversiteit.
Prijs per persoon: € 45 

OF

OPTIONEEL: 
BEZOEK AAN HET JOESOEPOVPALEIS 
(namiddag) 
Dit paleis ligt aan de oever van de Mojka. Het 
was één van de 54 belangrijkste residenties 
van de Joesoepovprinsen en het is wellicht het 
mooiste niet-keizerlijke paleis van de stad. 
De excursie voert ons doorheen de prachtige 
zalen en een elegant theatertje. Verguldsels, 
houtsnijwerk, marmer, essences van fijne 
houtsoorten, zijden stoffen en schitterende 
kroonluchters: alles getuigt hier van de pracht 
en macht van de Joesoepovprinsen. Daarna 
gaat het naar de kelders van het paleis, waar 
de moord op Raspoetin, die hier plaatsvond, 
is uitgebeeld.
Prijs per persoon: € 45

DAG 3 – SINT-PETERSBURG 
Wie Sint-Petersburg zegt, zegt ook de Her-
mitage – het winterpaleis van Catharina de 
Grote. Een tsarina die van kunst hield en 
die dan ook een enorme verzameling heeft 
nagelaten. Zo is één van de belangrijkste 
eigendommen van het museum vandaag 
een unieke collectie schilderijen van Rem-
brandt. Dat en zoveel meer. Een gids brengt 
ons tot bij de belangrijkste werken, en er is 
ook tijd om zelf nog even rond te kijken in 
de vele zalen. Uiteraard is de kunstcollectie 
hier absoluut de moeite. Maar dat is niet het 
enige. Achter deze imposante gevel, gaat 
ook een schitterend paleis schuil. Een och-

Cruise In de voetsporen van de Tsaren

Van Sint-Petersburg tot Moskou
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de tuinen. Dit alles wordt ook het ‘Versailles 
van Rusland’ genoemd. Eén groot verschil – 
de vele fonteinen hier doen het steeds, zon-
der pompen, maar dankzij een systeem van 
natuurlijk verval. 150 blijken er te zijn. Wij 
wandelen langs de mooiste en worden intus-
sen meegenomen in dat verhaal  van de tsaar 
en zijn familie…
We lunchen in de stad – op een plek met ‘pa-
leisallures’ – en ook vandaag kun je kiezen 
om al dan niet voor vrije tijd te gaan of om 
een excursie mee te volgen.

OPTIONEEL: BOOTTOCHT OP DE KANALEN 
(namiddag) 
Sint-Petersburg wordt ook weleens het Venetië 
van het Noorden genoemd en een bezoek aan 
de stad via de kanalen leidt tot in de kleinste 
wijken van de binnenstad, die per bus soms 
moeilijk of niet te bereiken zijn. Vaar mee over 
de golven van de Fontanka en de Mojka en 
ontdek Sint-Petersburg op een originele, aan-
gename en rustgevende manier. Bewonder de 
paleizen, burgerwoningen, kerken en pastel-
kleurige gebouwen in de meest uiteenlopende 
bouwkundige stijlen. Tussen de vele bruggen 
zijn er geen twee dezelfde, zoals de Anitsjkov 
Most en de Potseluev Most en achter elke brug 
zit een verhaal, een traditie of een volksgeloof 
dat van deze boottocht een onvergetelijke be-
levenis maakt.
Prijs per persoon: € 40

DAG 5 – MANDROGI 
Voor de Tweede Wereldoorlog was Mandrogi 
een plek waar de tijd was blijven stilstaan. 
Een vissersstadje met authentieke wonin-
gen. Maar na de oorlog lag alles in puin. Na 
de val van de Sovjet Unie, werd deze plek 
opgekocht door Russische  investeerders, 
die de beste houtbewerkers van het land 
aanstelden om de stad in z’n voormalige 
glorie te herstellen. Zo gebeurde. Tot in 1999 
werden er huisjes in oud-Russische stijl naar 
hier overgebracht, of ze werden er opnieuw 
gebouwd. Vandaag wonen in deze huizen 
enkele kunstenaars en ambachtsmensen, 
die je laten zien wat er in Rusland allemaal 
gemaakt wordt. Zo worden er matroesjka’s 
geschilderd, figuren in vilt gemaakt, er zijn 
keramiekateliers, je vindt er bijzondere Rus-
sische instrumenten, er worden juwelen ge-
maakt, houten figuren gesculpteerd, iconen 
geschilderd, enz. 
Wat een ontzettend fijne plek. Na een kor-
te inleiding, en met een kaartje in de hand, 
kun je Mandrogi zelf bezoeken. ’s Middags 
hebben we terug afspraak in één van de hui-
zen voor een BBQ. Mandrogi is dé ideale plek 
voor wie graag een authentiek cadeautje uit 
dit land wil meenemen. En breng zeker ook 
een bezoek aan het vodkamuseum hier. 5000 
soorten hebben ze. En de proeverijen zijn er 
uitgebreid, interessant en heel betaalbaar.

reske stadje uit de 10de eeuw. Op de plaats 
van het voormalige Kremlin staat de De-
mitrius-Bloedkerk en de Kathedraal van de 
Transfiguratie. En daar hangt een verhaal 
aan vast. Uiteraard. Toen Ivan de Verschrik-
kelijke in de 16de eeuw stierf, schonk hij 
deze stad aan zijn zoon Dimitri. De kleine 
jongen werd samen met zijn moeder naar 
daar verbannen door de regent Boris Go-
doenov. En omdat deze het liefst zelf tsaar 
werd, liet hij de jongen vermoorden. Waar-
op de mensen van Oeglitsj wraak namen. 
En dat zorgde er dan weer voor – dat raad je 
– dat het niet goed eindigde voor Oeglitsj. 
Dit verhaal, dat toch wel één van de oudste 
steden van Rusland tekende, is één van de 
rode draden van onze wandeling.  En we 
genieten in één van de kerken ook van de 
gezangen van een orthodox koor. 
We lunchen aan boord en varen verder 
naar Moskou. ’s Avonds worden we uitge-
nodigd op het Captain’s dinner. 

DAG 9 – MOSKOU 
Na de middag komen we aan in Moskou 
en we hebben een ‘drukke’ namiddag voor 
de boeg. We ontdekken de beroemdste lo-
caties van de Russische hoofdstad: zoals de 
boulevardring, het Bolsjojtheater en de Lo-
monosov-universiteit. Daarna bezoeken we 
het 16de eeuwse Novodevitsji-klooster, een 
bijzondere plek! Het klooster werd direct in 
verband gebracht met de politieke, culture-
le en religieuze geschiedenis van Rusland 
en was nauw verbonden met het Kremlin 
in Moskou. ‘Een schuilplaats’ voor heel wat 
adellijke vrouwen die zich terugtrokken 
uit de wereld. En nog bekender – en nog 
mooier – is het kerkhof van dit klooster. Het 
wordt beschouwd als één van de meest pres-
tigieuze van Rusland. Hier zijn de graven te 
vinden van talloze auteurs, musici, toneel-
schrijvers en dichters, evenals beroemde 
acteurs, politici en wetenschappers. Zo heb-
ben onder meer Nikita Chroesjtsjov, Boris 
Jeltsin, Raisa Gorbatsjova, Anton Tsjechov, 
Sergej Prokofjev en Andrej Toepolev hier 

DAG 6 – KIZJI 
PAREL VAN HET KARELIË 

We varen via het Ladogameer naar het One-
gameer en zo verder richting het eiland 
Kizji. Je hebt intussen al heel wat historische 
bouwwerken gezien. Rusland staat er vol 
van. Maar deze plek is toch iets uitzonder-
lijks. Dat merk je al tijdens het varen. Alsof 
een sprookjesachtig tafereel plots verschijnt 
te midden het meer. Dit eiland, wat Unesco 
werelderfgoed is, is een groot openluchtmu-
seum met prachtige architecturale voorbeel-
den uit de verschillende regio’s van Rusland. 
Kizji is een zeer klein eiland, 8 km op slechts 
1,5 km, maar het is een juweeltje te midden 
de groene omgeving. Bijzonder hier is de 
volledig in hout gemaakte Kathedraal der 
Transfiguratie met zijn 22 (houten!) uien-
koepels. Een gids neemt ons mee langs en 
door de verschillende gebouwen en vertelt 
intussen ook iets meer over de republiek Ka-
relië, dat deeltje van Rusland waar we ons nu 
bevinden… We lunchen aan boord en varen 
verder richting Goritsy.

DAG 7 – GORITSY  
In Goritsy aangekomen rijden we met de 
bus een landweggetje op dat zich door een 
bos met weiden en meertjes slingert tot we 
nabij Kirillov zijn. We gaan het Kirillo-Belo-
zerskyklooster bezoeken - wat zoveel bete-
kent als het klooster van de Heilige Cyrillus 
aan het Witte Meer.  Het is een ongelooflijk 
groot complex, gebouwd in de 15de eeuw. 
Dit is ooit het grootste (en rijkste) klooster en 
sterkste fort van Noord-Rusland geweest. Wat 
een domein, en wat een verhaal. Deze plek 
was ook een belangrijke politieke gevange-
nis. Een gids brengt voor ons het hele verhaal 
opnieuw tot leven. Tot slot bezoeken we het 
iconenmuseum van het klooster. Een unieke 
verzameling, die tijdens de Sovjettijd toch be-
waard is gebleven, en die vandaag vrij gekend 
is. Deze werken maakten ooit deel uit van een 
tentoonstelling in het Louvre. 
We lunchen aan boord en zetten onze reis 
verder richting Oeglitsj…

DAG 8 – OEGLITSJ  
‘s Morgens komen we aan in Oeglitsj, de 
lievelingsverblijfplaats van Ivan de Ver-
schrikkelijke. We wandelen door dit pitto-

DE PARELS VAN RUSLAND   WOLGACRUISE 2020
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hun laatste rustplaats gevonden. 
Na een volle en boeiende namiddag dineren 
we ’s avonds aan boord.

OPTIONEEL: 
STADSVERLICHTING IN MOSKOU (avond) 
Tijdens deze panoramische rondrit maken we 
kennis met de nieuwe stadsverlichting bij de 
belangrijkste (klassieke en moderne) gebou-
wen en de nieuwe wijken van de Russische 
hoofdstad. We houden een stop bij de espla-
nade voor de universiteit die een mooi pano-
ramisch zicht op de stad biedt. En we duiken 
de metro in…
Prijs per persoon: € 35 (€ 40 met metro)

DAG 10 – MOSKOU 
‘s Morgens vroeg bezoeken we het Krem-
lin, een versterkte stad in de stad en het 
symbool voor de macht van Moskou. Bin-
nen de oude stadsmuren bewonderen we 
de paleizen en bezoeken een van de ka-
thedralen. Wie wil kan ook de ‘Wapenka-
mer’ van het Kremlin bezoeken, maar dat 
is optioneel. (zie hieronder) We lunchen in 
de stad en in de namiddag is iedereen vrij. 
Je kunt er zelf op uittrekken of je kunt 
kiezen voor één van de excursies.

OPTIONEEL: DE WAPENKAMER
(zie dagprogramma - voormiddag) 
Bezoek tijdens de ontdekking van het Kremlin.
De Wapenkamer maakt deel uit van het Krem-
lin en dateert van de 19de eeuw. De ruimte was 
oorspronkelijk een ruimte voor het vervaardi-
gen, stockeren en onderhouden van wapens en 
werd later omgevormd tot artistiek centrum 
en in de 18de eeuw tot schatkamer van de 
Tsaren. In 1813 werd het een van de grootste 
musea in Rusland. Deze prachtige verzame-
ling wapens en wapenuitrustingen, juwelen, 
galakledij, tronen en koetsen bieden een beeld 
van 1500 jaar Russische geschiedenis.
Beperkte plaatsen.
Prijs per persoon: € 50
(Verplicht te reserveren bij het boeken van 
de cruise)

OPTIONEEL: DE METRO EN DE ARBAT 
(namiddag) 
De metro van Moskou dankt zijn bestaan aan 
Stalin en staat wereldwijd bekend voor zijn 
pracht en praal en zijn architecturale rijk-
dom. In 1935 huldigden de Moskovieten het 
eerste tracé van dit ondergrondse volkspaleis 
in door op te dagen in feestkledij. Tegenwoor-
dig beschikt Moskou over 230 km metrolijnen 
die 150 stations verbinden. Deelnemers aan 
deze excursie gaan op stap met de metro 
en bezoeken de meest prestigieuze stations. 
Daarnaast is dit de prefecte manier om de 
Moskovieten te leren kennen.
Prijs per persoon: € 35

OF
OPTIONEEL: BEZOEK ROUBLEV MUSEUM 
(namiddag) 
Bezoek aan het museum van de Russische oude 
cultuur en schilderkunst Andrei Roublev. Het 
museum bevindt zich in de abdij van Andro-
nikov uit de 14e Eeuw, waarschijnlijk het oud-
ste gebouw van Moskou. Dit museum, gesticht 
in 1947, bevat de grootste collectie aan iconen 
van Rostov, Vladimir, Novgorod, Riazan (meer 
dan 5 000 iconen) maar ook een interessante 
collectie volkskunst.
Prijs per persoon: € 55

’s Avonds dineren we op het schip. En wie 
wil, kan die avond ook nog een extra ex-
cursie boeken.

OPTIONEEL: 
HET CIRCUS VAN MOSKOU  (avond) 
Haar reputatie is ongeëvenaard en haar show 
wordt toegejuicht door de meest veeleisende 
toeschouwers
Prijs per persoon: € 70
(te reserveren bij inschrijving)

DAG 11 – MOSKOU @ BRUSSEL
Na het ontbijt volgt de transfer naar de lucht-
haven. Daar nemen we een lijnvlucht naar 
Brussel (met of zonder tussenlanding).

Opmerking: In Moskou en Sint-Peters-
burg is het mogelijk om Rusland verder te 
ontdekken door het boeken van optionele 
excursies. U kunt deze boeken voor vertrek 
of aan boord (Behalve voor: ‘De Wapenka-
mer’, ‘Catharinapaleis’ en ‘Het circus van 
Moskou’ te reserveren voor vertrek). De 
excursies gaan door per autocar, van en 
naar het schip, en worden begeleid door 
een gids. Excursies zijn gegarandeerd met 
een minimum van 20 personen. De prijzen 
zijn indicatief en onder voorbehoud van 
wijzigingen. De prijzen voor 2020 zullen 
in maart 2020 gekend zijn.

DE PARELS VAN RUSLAND   WOLGACRUISE 2020

Opgelet: op bepaalde toeristische plekken heersen strenge veiligheidsmaat-
regelen (bijvoorbeeld het Rode Plein met het Kremlin is niet alleen een toe-
ristische trekpleister, maar het is ook de zetel van de Russische overheid). 
Bezoeken kunnen dus op ieder moment afgebroken of verboden worden. All 
Ways is niet verantwoordelijk voor onvoorziene sluitingen en doet er alles 
aan om in een dergelijk geval vervangingsbezoeken te regelen.

De volgorde van de bezoeken kan wijzigen afhankelijk van de uurroosters 
van de boot of technische omstandigheden. Afhankelijk van de weersom-
standigheden kan het zijn dat bepaalde aanmeerplaatsen worden afgeschaft 
of vervangen door andere; de beslissing daarover ligt volledig bij de kapitein, 
die er altijd alles aan doet om de best mogelijke oplossing voor de passagiers 
te zoeken.
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DE KAJUITEN

De 102 hutten van de M/S Kandinsky Prestige bevinden 
zich op drie dekken en werden volledig vernieuwd. De 
Deluxe kajuiten hebben een oppervlakte van 18m² 
en de Standaardkajuiten 8,5 en 9 m². De kajuiten 
werden volledig opnieuw ingericht, met twee lage 
bedden (die tegen elkaar kunnen worden geschoven 
in de Deluxehutten), een flatscreen-tv, een haardroger 
en een kluis. De badkamers beschikken over een 
douche, lavabo en toilet. Alle kajuiten zijn praktisch en 
comfortabel en allemaal voorzien van grote ramen. 

EEN TRADITIONELE KEUKEN

Een enkele avonddienst wordt aangeboden aan de 
passagiers, zodat u zeker voldoende tijd heeft om 
de prachtige steden te ontdekken. Dankzij de grote 
panoramische ramen kunt u optimaal genieten van 
het uitzicht. De chef-kok biedt u een internationale 
keuken aan met een vleugje lokale smaken.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Het schip beschikt over heel wat aangename plekken 
met respect voor ieders privacy. Van het zonnedek 
tot de bibliotheek, van de entertainment- en 
conferentiezaal tot in de twee panoramische bars. De 
M/S Kandinsky Prestige is ingericht in de felle kleuren 
van Kandinsky en gaat voluit voor kleur, waardoor het 
schip een warme, gezellige uitstraling krijgt. Aan 
boord worden lessen Russisch of zang gegeven. We 
genieten niet alleen van boeiende lezingen maar ook 
van een muzikaal ensemble dat na het diner de avond 
opluistert.

De M/S Kandinsky Prestige werd volledig gerenoveerd met moderne uitrustingen, 
groter gemaakte gemeenschappelijke ruimtes en een lagere passagierscapaciteit, van 
260 naar 194 passagiers. Binnenin werd alles heringericht, met een ruim panoramisch 
restaurant, twee aangenaam ingerichte bars en een mooie conferentiezaal die het op 
het schip bijzonder gezellig vertoeven maken. Voorts zijn er een winkel, een wasserij 
en een dokter (te betalen).

> TECHNISCHE KENMERKEN 
> LENGTE: 125m  > BREEDTE: 16,20 m  > DIEPGANG: 2,76 m  > CAPACITEIT: 196 passagiers  > MAX. SNELHEID : 23 à 26 km/h > RESTAURANT : 1 service

> VOLTAGE: 220 V  > MUNT AAN BOORD: roebel, euro en bankkaarten  > RENOVATIE: 2014  > STABILISATOREN

uw schip 
Uw schip: M/S KANDINSKY PRESTIGE

Standaardkajuit B2, B1 Restaurant M/S Kandinsky Prestige Bar Diagonal
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RESTAURANT 

> PRIJS PER PERSOON IN EURO, INCLUSIEF TAKSEN 

• Vertrek vanuit Brussel • Vertrek gegarandeerd vanaf 150 personen • De facultatieve excuries zijn gegarandeerd vanaf 20 deelnemers per excursie.

CAT. KAJUITEN DEKKEN DUBBELE 
BEZETTING

INDIVIDUELE 
BEZETTING

B2 STANDAARD TWIN (8,5 m2) HOOFDDEK € 2 450 € 4 190

B1 STANDAARD TWIN (9 m2) BOVENDEK € 2 575 -

A2 JUNIOR SUITE BOVENDEK € 2 940 -

A1 JUNIOR SUITE SLOEPENDEK € 3 140 -

C SINGLE (7 m2) BOVENDEK- EN SLOEPENDEK - € 2 880

> INBEGREPEN IN DE PRIJS

• Lijnvlucht Brussel/Rusland/Brussel met: LH, SN, SK of andere, met of zonder 
tussenlanding • De luchthaventaksen op heden (09/2019): € 110 afhankelijk van 
de luchtvaartmaatschappij en onderhevig aan wijzigingen en de haventaksen op 
heden :  € 60. • Transfer luchthaven/schip/luchthaven • Het verblijf aan boord in 
de gekozen categorie • Volpension vanaf het diner op dag 1 tot het ontbijt op dag 
11 • Mineraalwater tijdens de maaltijden • Thee en koffie te verkrijgen aan boord 
via de koffie-theeautomaat • 3 x lunch in Sint-Petersburg • 1 x lunch in Moskou 
• Brood- en zoutceremonie (niet mogelijk bij late aankomst) • Welkomstcocktail • 
De excursies zoals vermeld in het programma inclusief entreegelden en gids (Ne-
derlandstalige gids in Moskou en Sint-Petersburg, vertaling naar het Nederlands 
bij de andere aanleghavens) • De activiteiten aan boord: dansavond, voordrachten 
over Rusland, Russische taalles, bezoek aan de brug • Captain’s dinner met een 
glas wodka • De diensten van een cruisedirector aan boord alsook zijn team • Een 
reeks voordrachten gegeven door onze voordrachtgever • Busvervoer tot aan de 
luchthaven en terug, met vertrek vanuit Roeselare en Brugge
 > NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

• Visum (momenteel 09/2019 € 120), onderhevig aan wijzigingen • Alle andere dran-
ken • De facultatieve excursies • Fooien (ongeveer € 5/dag/persoon, te regelen aan 
boord) • Verzekeringen (een bijstands- en repatriëringsverzekering is verplicht voor de 
visumaanvraag).

> FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET 
BELGISCHE EN NEDERLANDSE NATIONALITEIT

• Internationaal paspoort, geldig tot en met 6 maanden na terugreis en visum

Plan van het ship, datum en prijzen
 

DE PARELS VAN RUSLAND   WOLGACRUISE 2020
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NV met kapitaal € 374 000 - RPM. Brussel BE04 4092 6168 - Maatschappelijke Zetel Brussel (1000) - Bergstraat 17
Vergunning afgeleverd door COCOF, Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel: A1774 - RCP Amlin: Koning Albert II-laan 37  - 1030 Brussel, Polis n° LXX049281- Financiële garantie: Amlin, Polis n° LXX050365

INLICHTINGEN & RESERVATIE
09 233 30 37 OF PER MAIL: GENT@ALL-WAYS.BE

Ga langs in één van de kantoren van All Ways Cruises.
Zoals het kantoor in Gent - Vrijdagmarkt 38, Gent.

Openingsuren: van maandag tot vrijdag
 van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00.


