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Baltische
luxe

Cruise & cultuur & culinair

De grootsheid van Sint-Petersburg ontdekken, kennismaken
met historisch Tallinn en wegdromen in de archipel van Stockholm.
En onderwijl ontspannen op hoog niveau aan boord van de
Crystal Serenity... Een onvergetelijke cruise.

D

De Crystal Serenity ligt op ons te wachten in de haven van SintPetersburg. Aan boord worden we verwelkomd met champagne. Kijk,
dat is nog eens een goed begin! Mijn hut is een Penthouse Verandah op
dek 10, fotograaf Alan Jensen slaapt een dek hoger. Een doosje bonbons
ligt klaar in mijn hut (lees: suite) en ik heb mijn eigen butler, Engin uit
Turkije. “Engin betekent ‘oneindigheid’,” verkondigt hij met een gulle
lach. Hoe toepasselijk, want ik blijk een oneindig beroep op hem te
mogen doen. Mijn favoriete drank, wil hij weten... Laat ik eerst het
schip maar eens verkennen. Een paar dekken boven mij zijn er jacuzzi’s, een openluchtzwembad en een heel tennispark. Er is ook een →
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Buitenzwembad
aan boord van het
luxe cruiseschip
de Crystal Serenity.
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Het Winterpaleis maakt
deel uit van de Hermitage,
’s werelds grootste
kunstmuseum.

1

2

5x Sint-Petersburg,
Rusland
Hermitage, wereldvermaard
museum met omvangrijke kunstcollectie,
www.hermitagemuseum.org
● Konplott by Miranda
Konstantinidou, fraaie
sieradenboetiek in overdekte
winkelpassage, www.konplott.com
● Bogacho,bijzondere interieuraccessoires,
in dezelfde passage, www.bogacho.ru
● Patisserie Jakov, macarons en
andere zoete lekkernijen, www.jakovspb.ru
● Café St.-Petersburg, vriendelijk
lunchadres met overdekt terras nabij de
kathedraal van de Verlosser op het Bloed,
Griboyedova-kanaal 5
●

overdekt zwembad. We dineren vandaag in de Crystal Dining Room. Het
Italiaanse en het Japanse restaurant
bewaren we voor later. Obers lopen
af en aan. We genieten van een vijfgangendiner en sluiten de avond af
in de Avenue Saloon, een ruimte met
ronde bar en gedempt licht. Een dame
speelt piano en zingt. We drinken
cocktails en worden verwend met
hapjes. Moe maar voldaan keer ik
terug naar mijn hut. Het queensizebed lonkt. En, surprise... er staat een
enorme fles Baileys op tafel, met de
complimenten van de butler.

Sint-Petersburg

Hermitage en Nevski Prospekt
Het schip ligt nog altijd in de haven. Vandaag krijgen we de
gelegenheid Sint-Petersburg te verkennen. Met een taxi rijden we
naar het centrum en we zijn onmiddellijk onder de indruk van de
grootsheid van deze Russische stad met zijn brede straten, reusachtige gebouwen en weidse waterwegen.
Waar anders laten we ons heen brengen dan naar de Hermitage?
Het museum, met een dependance in Amsterdam, beslaat verscheidene gebouwen. De hoofdingang is in het imposante
Winterpaleis. Dit elegante barokgebouw rijst uit boven een al even
groots plein. De ellenlange wachtrijen voor de ingang aan een
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3
1 Winkelstraat Nevski Prospekt in
Sint-Petersburg.
2 Kathedraal van de Verlosser op het Bloed.
3 Hollandse en Vlaamse meesters
in de Hermitage in Sint-Petersburg.

bomenrijk binnenplein weten we
behendig te omzeilen door onze entreebewijzen uit een automaat te trekken.
We zijn allereerst nieuwsgierig naar
de Hollandse en Vlaamse meesters,
onder wie Hondecoeter, Rubens en
Van Dyck, maar we laten ons ook graag
verleiden door de grandeur van de
Italiaanse sectie.
De Hermitage ligt aan de rivier de
Neva, niet ver van de Nevski Prospekt.
Deze voorname winkelstraat werd in
1709 aangelegd door tsaar Peter de
Grote, als flaneerplek voor de welgestelden. Vandaag de dag heeft de
Prospekt nog steeds allure. Zo ontdekken we in een chique winkelpassage sieradenboetiek Konplott,
waar de schitterende ontwerpen liggen te pronken. En Patisserie
Jakov in dezelfde passage maakt verrukkelijke macarons.
De negentiende-eeuwse schrijver Gogol (1809-1852) wijdde zelfs
een heel verhaal aan de Nevski Prospekt in zijn Petersburgse
vertellingen. ‘Er bestaat niets mooiers dan de Nevski Prospekt (...).
Voor Petersburg betekent zij alles!’, noteerde hij. We verlaten deze
brede straat en lopen langs een smal kanaal naar de kathedraal
van de Verlosser op het Bloed. Met zijn uivormige koepels in
bonte kleuren toont deze (niet toevallig) veel gelijkenis met de
Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou. Erachter strekt
zich een weelderig stadspark uit.
→
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Zicht op de rode daken,
vanuit de bovenstad van
Tallinn in Estland.

Tallinn

Matroesjka’s en
design

Estonian Design House bijvoorbeeld
verkoopt speelse interieuraccessoires,
bij modezaak Studio T hangen de
nieuwste ontwerpen van Moschino en
Armani in de rekken en lunchroom
Sfäär waagt zich aan de originele combinatie van spijkerstof en gastronomie.
We lunchen er letterlijk tussen de hippe
jeans. Zoetjesaan wordt het tijd om
weer aan boord te gaan. De scheepshoorn klinkt en de trossen gaan los.
Zodra de Crystal Serenity het ruime sop
kiest, wacht mij een behandeling in de
spa. Mijn keus is gevallen op Chinese
acupunctuur & wellness. Het zal me
benieuwen. De naaldjes in de huid
geven nu niet direct het wellnessgevoel
waarop ik had gehoopt, maar het effect
komt later, belooft de behandelend arts.
Gelukkig maakt de sauna met zeezicht
veel goed. Bovendien is het deze avond
smullen van verrukkelijke pasta met
kreeft bij Prego, het Italiaanse restaurant
aan boord. De fotograaf en ik blijven
lang natafelen. Daardoor missen we
weliswaar de Elton-John-imitator in de
Galaxy Lounge, maar ach...

De Crystal Serenity, met een capaciteit van 1070 passagiers, is zó stabiel
dat ik amper merk dat we SintPetersburg achter ons laten en de
Baltische Zee op varen. We zetten
koers naar Tallinn, de hoofdstad van
Estland. Aan boord gaan de boetieks
● Estonian Design House,
nu open en die zijn de moeite waard:
eigentijds design met een twist,
designerkleding, beautyproducten
van kleding tot kandelaars,
van Chanel en Dior, juwelen. Het zijn
www.estoniandesignhouse.ee
echter de Russische poppen die me
● Studio T, mode van Armani tot Paul
het meest fascineren. Deze handgemaakte matroesjka’s van flinterdun
Smith en Ralph Lauren, www.studiot.ee
hout passen in elkaar en er zijn
● Galerie Kaks, kunst, wanddecoraties
hier reeksen van wel dertig stuks.
en keramiek, www.galeriikaks.ee
De traditie van de houten poppen
● Controvento, uitstekend restaurant
begon ooit bij de Russische boeren,
met charmant terras, www.controvento.ee
vertelt de verkoper me: “In Moskou
● Sfäär, boetiek annex lunchroom:
en omgeving was het ’s winters te
koud om op het land te werken en
jeans, wijn en verrukkelijke salades,
doodde men de tijd met het kerven
www.sfaar.ee
van poppen uit hout. De poppen die
je hier ziet, zijn fijnbeschilderd en
kunstig gelakt. Ze zijn een fortuin
waard.” Terug in mijn hut ga ik
zitten lezen op mijn balkon. Uren kan ik kijken naar de deinende
golven, maar dan komt Alan me al halen voor het diner, en deze
Laveren door de archipel
Russische avond vol blini’s met kaviaar en pasta met wodkasaus
In de vroege ochtend bereiken we Stockholms archipel. De zon is
loop ik niet graag mis!
nog maar net opgekomen en kleurt de zee oranje. In kalm tempo
De volgende ochtend zweven er meeuwen rond het schip en dat
glijden we over het rimpelloze water tussen de schitterende
betekent land in zicht. We naderen de haven van Tallinn. Eenmaal
groene eilanden en eilandjes door. De ochtendstilte is indrukaan land laten we ons vervoeren naar de historische stad. Deze
wekkend. De archipel bestaat uit ruim dertigduizend eilanden.
is omsloten door een middeleeuwse muur, waarvan sommige
Zeilboten liggen voor anker in de kleine havens die we passeren.
torens nog intact zijn. Trappen leiden naar een bovenstad waar we
Her en der ontwaar ik de typische roodhouten Zweedse huizen.
uitkijken op de rode daken en op ‘onze’ Crystal Serenity in de
We leggen aan in de cruisehaven en starten onze toer door de stad
haven. Opvallende blikvanger is de Nevski-kathedraal, vernoemd
bij het koninklijke theater. Filmregisseur Ingmar Bergman was
naar dezelfde Russische prins als de Nevski Prospekt in
er jarenlang directeur. Niet ver van dit gebouw met de gouden
Sint-Petersburg. Estland is dan ook pas sinds 1991 (opnieuw) onafzuilen begint de Birger Jarlsgatan, een prestigieuze winkelstraat.
hankelijk van Rusland. En hoewel Tallinn vooral een pittoreske
Tussen de ‘groten der aarde’ als Gucci, Vuitton en Prada zit de
oude stad is, worden we er ook verrast door modern design.
kleine boetiek Savannah’s verscholen, met schoenen en tassen →

5x Tallinn, Estland

Stockholm
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1 Het plein Stortorget in Stockholm.
2 Zweedse glaskunst bij galerie
Konsthantverkarna.
3 De Skeppsbron-kade in de
Zweedse hoofdstad.
4 Het koninklijk theater.
5 Aankomst in de archipel van Stockholm.
6 Overdekte markt Saluhall
in de wijk Östermalm.
7 Wachters voor het koninklijk paleis.
8 Een lommerrijk plein in de
historische wijk Gamla Stan.

6 7
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5x Stockholm, Zweden
Savannah’s, schoenen en tassen,
van Blahnik tot McQueen,
www.shopsavannahs.com
● Svenskt Tenn, hoogstaand Zweeds
interieurdesign, www.svenskttenn.se
● Butik Lena M, eco-atelier met
onalledaags design, www.lenamdesign.se
● Konsthantverkarna, glasontwerp en
keramiek, www.konsthantverkarna.se
● Lydmar Hotel, ideale lunchlocatie,
lid van Small Luxury Hotels of the
World, www.lydmar.com
●

van Jimmy Choo, Louboutin en
Manolo Blahnik. Aan de andere
kant van het koninklijke theater is
de kade Strandvågen. Daar stuiten
we op interieurwinkel Svenskt
Tenn, in 1924 opgericht door Estrid
Ericson. Deze Zweedse dame maakte aanvankelijk objecten van tin,
maar voegde daar al snel lampen,
meubels en textiel in overrompelende kleuren aan toe. Ze werkte samen
met de bekende ontwerper Josef Frank en we zijn lyrisch over
hun collectie. Vervolgens lopen we naar Gamla Stan, het eilandje
dat het historische hart van Stockholm vormt. We dwalen er

3
1 Prego, het Italiaanse restaurant aan
boord van de Crystal Serenity.
2 Garnalencocktail in de Crystal Dining Room.
3 De Russisch-orthodoxe kathedraal
Alexander Nevski in Tallinn.

door smalle straatjes met piepkleine
cafés en grappige winkeltjes. Via een
brug komen we in de wijk Söderholm.
In onze speurtocht naar authentiek
Zweeds glasdesign gaan we binnen bij
Konsthantverkarna. Deze galerie zou
hofleverancier zijn, zo wordt gezegd.
Kogelronde vaasjes in felle kleuren
behoren tot de eyecatchers. Dagen kunnen we doorbrengen in Stockholm.
Morgen na ontscheping volgt een tweede kans de stad te verkennen voordat we huiswaarts vliegen. Maar
eerst kunnen we nog genieten van de fantastische sushi bij het
•
Japanse restaurant aan boord.

11-daagse Baltische Cruise
De vloot van Crystal Cruises bestaat uit twee
schepen, die beide continu de wereldzeeën
bevaren. De Crystal Symphony maakt dit jaar
de cruise waarbij Sint-Petersburg, Tallinn en
Stockholm worden aangedaan. Deze 11-daag-
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se cruises zijn te boeken vanaf € 3.522,- p.p.
Vertrek: 24 juni (Kopenhagen-Stockholm), 4 juli
(Stockholm-Kopenhagen), 28 juli (KopenhagenStockholm) en 7 augustus (Stockholm-Dover).
Voor informatie en boekingen heeft Cruise

Travel een team dat is gespecialiseerd in deze
ultraluxe cruises. Ook informeren zij u graag
over de vluchtmogelijkheden.
Zie www.cruisetravel.nl, tel. 0341-37 11 11
of cruisedeluxe@cruisetravel.nl.

tekst: harmke kraak / fotografie: alan jensen / Met dank aan: Cruise Travel
(www.cruisetravel.nl) en KLM (www.klm.com)
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De Crystal Serenity
kiest het ruime sop.
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