OOSTZEE
CRUISE

A tot Z reizen, Oostzee cruise

15
dagen

CRUISE NAAR
DE OOSTZEE
DEZE WERKELIJK SCHITTERENDE
CRUISE BRENGT U VANUIT
AMSTERDAM VIA DENEMARKEN,
DUITSLAND EN TALLINN NAAR DE
CULTUURMETROPOOL ST.
PETERSBURG. DEZE SCHITTERENDE
RUSSISCHE STAD IS RONDUIT
BETOVEREND!

6 landen bezoeken tijdens 1 cruise
De prachtigste steden

bezoeken vanuit het luxe schip van Holland
America Line. Laat u onderweg verrassen
door de mooie uitzichten en geweldige
excursies aan wal..

MET DE ROTTERDAM
van de Holland America Line vertrekt vanuit Amsterdam voor deze
prachtige cruise, die u in 15 dagen laat kennis maken met mooie
plaatsen.

Datum
Verschillende data mogelijk. Kijk op onze site of neem contact met ons
op

Prijzen

De prijs van een cruise is afhankelijk van meerdere factoren. Welke hut
uw voorkeur heeft en van de zorgvraag. Neem contact met ons op om
de prijs voor uw cruise te laten berekenen

Inclusief

14 overnachtingen aan boord van de Rotterdam
Havengelden en maaltijden (ontbijt, lunch, diner
en snacks)
Koffie, thee, water en ijsthee in de (buffet)
restaurants
Aan boord uitgebreid entertainment en veel
activiteiten
Roomservice

Exclusief
Dranken aan boord
Servicetoeslag van 15% op de dranken
Fooien (verplicht)
optioneel: excursies, toeslag
specialiteitenrestaurants
Reis- en annuleringsverzekering

REISDOCUMENT

"Een paspoort. Het document moet nog
ten minste 6 maanden geldig zijn na de
vervaldatum van het visum. Het
paspoort moet 2 lege visumpagina’s
bevatten. De Nederlandse
identiteitskaart voldoet niet als
reisdocument voor Rusland.
Een visum voor St Petersburg.Wij zullen
deze voor u aanvragen.

DE OOSTZEE PER
SCHIP
De cruise langs de Oostzee is vooral een reis van
schitterende steden. De één nog mooier dan de
ander en deze komen allemaal “voorbij varen”
De reis begint in Amsterdam en na een dag op zee
komen wij aan in de hoofdstad van Denemarken,
Kopenhagen. (Blog over Kopenhagen) Natuurlijk
bekend om zijn zeemeermin, maar het heeft veel meer te
bieden. Voor elk wat wils: van kronkelende straatjes in de
oude binnenstad en prachtige paleizen tot moderne
architectuur. Een heerlijke stad om te voet te verkennen
en op een terrasje te genieten van het Deense bier.

Rostock
De volgende dag is de aankomst in Rostock, een Duitse
Hanzestad op de beide oevers van de rivier Warnow, in
voormalig DDR. Het schip legt aan in RostockWarnemünde, waar een stadstrand is en u heerlijk kunt
genieten van langsvarende schepen. In de oude
vissershuisjes zitten nu leuke winkeltjes en cafés.
Uiteraard zijn de restaurants gespecialiseerd in
uitstekende visgerechten. Voor wie dit niet voldoende is,
is er altijd de mogelijkheid om per trein, een rit van 3
uur, naar Berlijn te gaan.Na deze twee steden weer een
lekker rustig dagje op zee, voordat de volgende steden
van onze Oost zee cruise aan de beurt zijn.

TALLINN
De eerste volgende stad, die wij aandoen, is Tallinn, de
hoofdstad van Estland. Deze oudste Noord-Europese
hoofdstad uit de 12 eeuw is goed bewaard gebleven. Het
oude stadscentrum staat zelfs op de werelderfgoedlijst.
Vandaag dus lekker de lieflijke Middeleeuwse straatjes
verkennen.
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SINT
PETERSBURG

En dan komen wij aan in de parel van deze reis: St. Petersburg. Tsaar
Peter de Grote liet zich onder andere inspireren door Amsterdam,
waardoor de stad grachten heeft. Het bekendste bezienswaardigheid is
natuurlijk de Hermitage, na het Louvre in Parijs, het grootste en
indrukwekkendste kunstmuseum ter wereld. Het felgroene winterpaleis is
alleen van buiten al prachtig. Binnen vindt u allerlei kunstschatten van de
laatste tsaar Nicolas II. U kunt zo gek niet bedenken of het is er. Kronen,
tronen, voertuigen, maar ook kunstwerken van bijna ieder beroemde
kunstenaar, zoals Rembrandt, Jan Steen, Leonardo da Vinci, Rubens,
Monet, Picasso en van Gogh.Bijna 3 miljoen objecten. Voor een volledig
bezoek zou u 2 dagen moeten uittrekken.St. Peterburg heeft nog meer
musea en veel unieke bezienswaardig-heden. Het is eigenlijk een
Russisch openluchtmuseum met als beroemdste bouwwerk, de kerk van
de Verlosser op het Bloed. St. Petersburg heeft zoveel te bieden, dat wij er
ook 2 dagen blijven.

HELSINKI
Na St. Petersburg staat nu Helsinki, de Finse
hoofdstad, op het programma. Helsinki is niet zo
groot, maar heeft zijn eigen bijzonder stijl en
aantrekkingskracht. Het is een gezellige stad met
zijn mooie Art Nouveau-gebouwen en traditionele
cafés.

STOCKHOLM
Nu is de Zweedse hoofdstad, Stockholm aan de
beurt. Stockholm ligt verspreid over 14 eilanden, die
door bruggen met elkaar verbonden zijn. Een
aanraden is het oudste gedeelte van de stad,
Gamla Stan, waar oude huizen staan en het
koninklijk paleis. Een andere grote attractie is het
Vasa museum, waar een schip uit 1628 in
nagenoeg originele staat is te zien. Mocht u een
ABBA-fan zijn, dan is er een museum op het eiland
Djurgården in Stockholm. Stockholm heeft echt van
alles te bieden.

KIEL

Even een dag op zee om alle indrukken te
verwerken en dan door naar Kiel, op slechts 90
kilometer van Hamburg (voor wie daar graag een
bezoek wil brengen). Kiel heeft een boulevard,
waar u heerlijk kunt flaneren en schepen kijken.
Heel bijzonder in Kiel is het Kieler Kanal. Dit kanaal
is de verbinding tussen de Noordzee en de
Oostzee en verkort de zeereis, omdat er niet om
Denemarken heen gevaren hoeft te worden.

ARHUS
Wij varen echter door naar Arhus, de op één na
grootste stad van Denemarken. Een charmante
plaats met kronkelende grachten en pittoreske
straten. U kunt hier ook heerlijk eten, zoals
bijzondere gerechten met kaviaar.Daarna onze
laatste dag van de Oost zee cruise een dag op zee
wanneer er om Denemarken wordt gevaren en
dan zijn wij weer terug in Amsterdam. Vol
bijzondere herinneringen verlaten wij de Nieuw
Statendam.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.
U kunt telefonisch contact met
ons opnemen
Petra: 06-57896825
Annemarie: 06-24694979
U kunt ook via WhatsApp
contact opnemen op
bovenstaande nummers

