Optionele excursies

Boek uw excursies op hetzelfde moment als uw cruise

(excursies zijn niet combineerbaar)
prijzen p.p.

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

DAG 3 – OSLO

gemiddeld

moeilijk

DAG 4 – KOPENHAGEN

EXCURSIE 1 • KENNISMAKING MET OSLO

EXCURSIE 4 • KOPENHAGEN EN ZIJN KANALEN

Prijs per persoon:

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 60

We beginnen in de wijk Holmenkollen, die beroemd is door zijn
skischans. Daarna wandelen we
door het beeldenpark Vigeland,
waar 214 bronzen, stenen en
smee- dijzeren werken opgesteld
staan van de beroemde Noorse
beeldhouwer. Tot slot brengen we een bezoek aan het Vikingschepenmuseum. De drie exemplaren die er worden tentoongesteld, zijn de best
bewaarde ter wereld. Ze werden aangetroffen in grafheuvels en
waren bedoeld om de eigenaar naar het rijk der doden te voeren.

€ 70

We vertrekken met de touringcar naar de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Eerst houden we halt bij de Kleine zeemeermin, hét symbool van Kopenhagen. Daarna gaat
het naar de prachtige Gefionfontein naast de Sint-Albanuskerk. Vandaar trekken we naar
paleis Amalienborg (de residentie van de koninklijke familie), de indrukwekkende Frederikskerk, het koninklijk theater, paleis Christianborg en het oude beursgebouw met de
beroemde spiraalvormige toren in de vorm
van vier in elkaar gedraaide drakenstaarten.
Tot slot schepen we in voor een rondvaart op
de kanalen van de stad (ongeveer 50 min.).

DAG 3 – OSLO
EXCURSIE 2 • OSLO EN DE NOORSE ONTDEKKINGSREIZIGERS

DAG 4 – KOPENHAGENN

Prijs per persoon:

EXCURSIE 5 • KOPENHAGEN EN ROSKILDE

€ 70

Prijs per persoon:
Bezoek aan drie maritieme musea in het spoor van de Noorse ontdekkingsreizigers door de eeuwen heen. Kort bezoek aan de stad voor we koers
zetten naar het schiereiland Bygdoy. Rondleiding in het
Vikingschepenmuseum, waar ook tal van gebruiksvoorwerpen en
grafvondsten te zien zijn. Het Kon- Tiki-museum is gewijd aan de expedities
van de avonturier Thor Heyerdahl,
die in 1947 probeerde om vanaf ZuidAmerika met een vlot de Polynesische
eilanden te bereiken. Tot slot brengen
we ook een bezoek aan het Frammuseum, waar de geschiedenis van de
Noorse poolex- pedities uit de doeken
wordt gedaan. Het museum is genoemd
naar het beroemde schip dat deelnam aan
verschillende Noord- en Zuidpoolexpedities
en hier ook te zien is.

Kennismaking met de grootste bezienswaardigheden van Kopenhagen: het stadhuis, de Tivoli-tuinen,
het oude beursgebouw, het Nyhavn-Kanaal met zijn
kleurrijke huizen enz. We houden halt aan het beeld
vande Kleinezeemeerminen aan paleisAmalienborg, dat bestaat uit vier gebouwen met
neoklassieke gevels. Daarna zetten we koers naar
Roskilde, de oude hoofdstad van Denemarken van
de 10e tot de 15e eeuw. Bezoek aan het
schitterende Vikingschepenmuseum, waar vijf schepen te zien zijn die vrijwillig tot zinken werden gebracht omstreeks het jaar
1000, en een tentoonstelling over de Vikingsamenleving. Tot slot brengen we een bezoek aan de
kathedraal van Roskilde, die Unesco-werelderfgoed is. Deze koninklijke begraafplaats wasde eerste
Gotische kathedraal in Scandinavië opgetrokken in baksteen, en zette de trend voor deze stijl in
Noord-Europa.

DAG 3 – OSLO

DAG 4 – KOPENHAGEN

EXCURSIE 3 • OSLO TE VOET

EXCURSIE 6 • HELSINGØR EN KASTEEL KRONBORG

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 80

€ 30

Wandeling (ongeveer 3 uur) door het centrum
van Oslo om kennis te maken met de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Bezoek
aan het stadhuis, een verbazingwekkend
staaltje architectuur dat ingehuldigd werd in
1950 en waar zich ook ateliers en
kunstgalerijen bevin- den. We lopen langs het
nationaal theater en de voormalige
verblijfplaats van dramaturg Henrik Ibsen naar
het koninklijk paleis in neoklasssieke stijl. Langs
de belangrijke Karl Johanstraat be- vinden zich
ook de universiteit van Oslo en het beroemde
restaurant Grand Café. Eindigen doen we met
het indrukwekkende parlementsgebouw en de
prachtigemiddeleeuwseburcht Akershus.

Prijs per persoon:

€ 80

We rijden langs de Deense kust met zijn pittoreske landschappen naar de stad
Helsingør. In dit charmante plaatsje wandelen we door het centrum met zijn
mooie vakwerkhuizen in pastelkleuren. We passeren langs het Karmelietenklooster, de Sint-Mariakerk en de Lutheriaanse Sint-Olafkathedraal. Vrije tijd.
Bezoek aan het prachtige renaissancekasteel Kronborg, waar het
beroemde toneelstuk Hamlet
van Shakespeare zich afspeelde.
Dit voormalige militaire fort uit de
15e eeuw behoort tot het
Unesco-we- relderfgoed en
speelde een be- langrijke rol voor
de toegang tot de Baltische Zee.

Optionele excursies Plus Cruise - Scandinavische hoofdsteden tot Sint-Petersburg

DAG 5 – GUDHJEM (EILAND BORNHOLM)

DAG 6 – VISBY (EILAND GOTLAND)

EXCURSIE 7 • BORNHOLM EN RONNE

EXCURSIE 10 • KENNISMAKING MET VISBY

Prijs per persoon:

€ 70

Prijs per persoon:

€ 30

Wandeling naar het Almedalenpark,
een groene long in het centrum van
Visby. Hier bevond zich de oorspronkelijk Hanzehaven van de stad. Bezoek aan het middeleeuwse centrum
(Unesco-werelderfgoed), met de
Kruittoren en de botanische tuin.
Wandeling langs de schitterende stadsmuur met zijn
torens, door de geplaveide
straatjes van de oude stad
en langs een groot aan- tal
historische
gebouwen.
Bezoek aan de indrukwekkende
SintMariakathedraal,
die
dateert van 1225.

Rit met een touringcar door het schitterende landschap naar Ronne, een
vissershaven aan de westkust van het
eiland met vakwerkhuizen en een
bijzonder
gemoedelijke
sfeer.
Ondanks de impact van de Tweede
Wereldoorlog zijn in Ronne prachtige,
felgekleurde panden bewaard gebleven uit de 19e eeuw. Wandeling en
be- zoek aan het Kastellet, dat bij de
bouw in 1687 door Christiaan V
bedoeld was als fort. Vrije tijd en
terugkeer naar Gudhjem.

DAG 5 – GUDHJEM (EILAND BORNHOLM)
EXCURSIE 8 • HET NOORDEN VAN HET EILAND
Prijs per persoon:

€ 60

DAG 6 – VISBY (EILAND GOTLAND)
EXCURSIE 11 • VISBY EN DE TREIN VAN GOTLAND

We rijden langs de pittoreske kust met
zijn kliffen en stranden naar de restanten
van kasteel Hammershus. Dit voormalige middeleeuwse fort dateert uit de
12e eeuw en is vandaag Noord-Europa’s
grootste kasteelruïne. Hammershus ligt
op de rotsheuvel Hammeren en biedt een
geweldig uitzicht over de Baltische Zee.
Daarna brengen we een bezoek aan de
ronde kerk van Østerlars, de grootste op
het eiland Bornholm. Doordat de
architectuur kenmerkend is voor die van de tempeliers, zijn er heel wat theorieën over de
oorsprong van het gebouw. Terugkeer naar Gudhjem en wandeling door de stad.

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 70

We trekken richting zuiden naar een van de
vele middeleeuwse kerken die nog in gebruik zijn. Bezoek aan de kerk van Dalhem
en het fascinerende spoorwegmuseum, gevolgd door een rit aan boord van een oude
trein door de groene landschappen van
Gotland. Terugkeer met de touringcar naar
Visby en wandeling langs de wallen van de
stad. Via de Dalmanpoort lopen we het
oude middeleeuwse centrum binnen. We
bezoeken eerst de Sint-Mariakathedraal en
vervolgens het Almedalenpark.

DAG 5 – GUDHJEM (EILAND BORNHOLM)
EXCURSIE 9 • HET ZUIDEN VAN HET EILAND
Prijs per persoon:
Kennismaking met de prachtige
landschappen in het zuiden van
Bornholm. We rijden door de groene valleien van het binnenland, het
Almindingenbos en passeren het
hoogste punt van het eiland (162
me- ter). Van het mooie, ongerepte
strand van Dueodde met zijn
dennenbomen en duinen gaat het
naar Svaneke, een bijzonder
charmant vissersdorpje dat bekend
staat om zijn lokale am- bachtslui.
We wandelen door de ele- gante,
kronkelende straatjes van dit
plaatsje met mooie vakwerkhuizen.

DAG 6 – VISBY (EILAND GOTLAND)
€ 60

EXCURSIE 12 • VISBY EN DE WESTKUST
Prijs per persoon:
Na een stop voor een bezoek aan een middeleeuwse kerk zetten we koers naar de
prachtige westkust van het eiland en het pittoreske vissersdorpje Gnisvard. Bezoek aan de
beroemde stenen boot die dateert uit de
bronstijd. Deze megalithische monumenten
met stenen in de vorm van een boot duidden
een begraafplaats aan. Terugkeren doen we
langs Galgberget, een heuvel met een prachtig uitzicht op de kliffen langs de kust. Als
afsluiter maken we een wandeling door het
middeleeuwse centrum van Visby.

Optionele excursies Plus Cruise - Scandinavische hoofdsteden tot Sint-Petersburg

€ 60

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

DAG 7 – STOCKHOLM

gemiddeld

moeilijk

DAG 8 – TALLINN

EXCURSIE 13 • STOCKHOLM EN KASTEEL GRIPSHOLM

EXCURSIE 17 • TALLINN EN OMGEVING
(grote halve dag, inclusief lunch)

(volledige dag, inclusief lunch)

Prijs per persoon:

€ 120

Kasteel Gripsholm bevindt zich in het stadje Mariefred
aan de oevers van het Mälarmeer. Binnenin illustreert
het kasteel mooi de decoratieve voorkeuren van de 15e
tot de 19e eeuw. Bovendien hangt hier een ongelooflijke
collectie Zweedse staatsieportretten. We maken een
wandelingdoor de straatjes van het dorp met zijn lage
huizen in geverfd hout. Daarna keren we terug naar
Stockholm en maken we voor het middageten nog een
wandeling door de stad. In de namiddag snuiven we de
sfeer op in het oude stadscentrum en ontdekken we het
koninklijk paleis en het mooie Stortor- get. Op de
terugweg houden we nog even halt op het ei- landje
Riddarholmen.
DAG 7 – STOCKHOLM
EXCURSIE 14 • STOCKHOLM EN SIGTUNA

(volledige dag, inclusief lunch)

Prijs per persoon:

€ 110

We rijden door het pittoreske platteland naar Sigtuna,
een idyllische gemeente met houten huizen en smalle
straat- jes. Deze plek aan de oevers van het Mälarmeer
werd zo’n duizend jaar geleden gesticht door de eerste
christelijke ko- ning van Zweden. We wandelen er onder
meer langs Stora Gatan, de oudste straat van Zweden.
Daarnakerenwe terug naarStockholmen makenwevoor
hetmiddagetennogeen
kleine wandeling door de stad. In de namiddag snuiven we de middeleeuwse sfeer op in het oude
stadscentrum en ontdekken we het indrukwekkende koninklijke paleis. We brengen een bezoek
aan Stortorget, het kloppende hart van het historische centrum. Hier bevindt zich het oude
beursge- bouw, waar vandaag de Zweedse Academie gevestigd is. Op de terugweg houden we
halt op het eilandje Riddarholmen om er de kerk en de vele historische gebouwen te
bewonderen.

Prijs per persoon:

€ 110

We rijden richting de kust en de wijk Pirita met zijn mooie witte zandstrand
afgeboord met dennen. De jachthaven dateert nog van de Olympische
Spelen van Moskou in 1980. We stoppen even aan het Lauluväljak, waar in
1988 de Zingende Revolutie begon, hét symbool van de onafhankelijkheid
van Estland. Bezoek aan de ruïnes van het middeleeuwse Piritaklooster, dat
in 1407 werd gesticht door Zweedse geestelijken van de Orde van de
Allerheiligste Verlosser. Het klooster werd vernietigd door
de troepen van Ivan de Verschrikkelijke in de 16e eeuw. Vandaag staan de
muren en de monumentale gevel nog
overeind. Terugkeer naar Tallinn en
mid- dagmaal in een restaurant in het
middeleeuwse centrum. Kennismaking met de bovenstad en de benedenstad, die
tot het Unesco-werelderfgoed behoort, en bezoek aan de dom van Tallinn.
DAG 8 – TALLINN
EXCURSIE 18 • KENNISMAKING MET TALLINN
Prijs per persoon:

€ 70

We vertrekken met de touringcar en doorkruisen de middeleeuwse stad.
Na een bezoek aan de wijk Pirita volgt een wandeling door Tallinn. In de
bovenstad bevindt zich het indrukwekkende Toompeakasteel, waar het
Estse parlement gevestigd is. We brengen een bezoek aan de
orthodoxe Alexander Nevskikathedraal en
houden halt aan een prachtig uitzichtpunt
op de heuvel. In de benedenstad bezoeken
we de Sint-Nicolaaskerk, die als enige
ontsnapte aan de Beeldenstorm die de
stad in 1523 teisterde door de Lutheraanse
hervorming.

DAG 7 – STOCKHOLM

DAG 7 – STOCKHOLM

DAG 8 – TALLINN

EXCURSIE 15 • STOCKHOLM EN HET VASAMUSEUM

EXCURSIE 16 • STOCKHOLM EN HET STADHUIS

Prijs per persoon:

Prijs per persoon:

EXCURSIE 19 • DE DRIE GEZICHTEN VAN
TALLINN

€ 70

Het oude centrum van Stockholm met zijn wirwar aan
kas- seistraatjes en typische huizen in barokstijl is bijzonder
goed bewaard gebleven. Belangrijke bezienswaardigheden
zijn het plein voor het koninklijk paleis, Köpmangatan, het beeld
van Sint Joris, het beursplein en de kathedraal. Natuurlijk
stoppen we ook even om het prachtige panorama aan
Fjallgatan te vereeuwigen. Op het naburige eiland brengen we
een bezoekaan hetuitzon- derlijke Vasamuseum, dat gebouwd
is rond een oorlogsschip uit de 17e
eeuw. Deze geschiedkundige schat is
versierd met honderdenhoutsculpturen.

€ 60

Eerst zetten we koers
naar Fjallgatan, dat een
prachtig panoramisch
uitzicht biedt over
Stockholm. Vandaar
gaat het naar de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: het moderne Sergelplein, het indrukwekkende parlement,
het Riddarhuset, het koninklijk theater, het
Nationaal Museum enz. We brengen ook een
bezoek aan het ei- land Djurgarden, een
indrukwekkend nationaal park midden in de
hoofdstad. Daarna trekken we naar het stadhuis,dat
bekendstaat om zijn kunstschatten, zijn architectuur
en zijn boeiende geschiedenis. Het is hier dat
jaarlijks de Nobelprijzen worden uitgereikt.

Optionele excursies Plus Cruise - Scandinavische hoofdsteden tot Sint-Petersburg

Prijs per persoon:

€ 60

Kennismaking met de moderne Rotermannwijk, een voormalig industrieel complex met
een avantgardistische architectuur dat symbool staat voor de vernieuwing van de stad.
Vandaar gaat het naar de wijk Kalamaja, de
belangrijkste vissershaven van de stad. De
houten huizen zorgen hier voor een
onweers- taanbare charme. Tot slot brengen
we een bezoek aan het middeleeuwse
stadscentrum, dat Unesco
werelderfgoe
d is en duidelijk
maakt dat Tallinn
ooit een van de
Hanzesteden was.

DAG 9 – SINT-PETERSBURG
EXCURSIE 20 • HET CATHARINAPALEIS EN RONDVAART OVER DE KANALEN

(volledige dag, inclusief lunch)

Prijs per persoon:

€ 160

Vertrek naar het Catharinapaleis en het
bijbehorende park in de stad Poesjkin. Het
uitzonderlijk weelderige paleis heeft een
ge- velbreedte van meer dan 300 m. De
blauwe muren, zilveren daken en witte
zuilen van dit architecturale meesterwerk
zijn ontworpen door Bartolomeo Rastrelli.
De vele zalen, waaronder de beroemde
Barnsteenkamer, huisvesten een grote
collectie schilderi- jen, meubels en
objecten in porselein. Het complex kreeg
een luxueuze uitbreiding door architect
Charles Cameron. Terugkeer naar SintPetersburg voor het middagmaal. ‘s
Namiddags doen we een rondvaart op de
kanalen om op een romantische en ingetogen manier kennis te maken met de stad.
DAG 9 – SINT-PETERSBURG
DAG 9 – SINT-PETERSBURG

EXCURSIE 22 • HET PALEIS VAN PETERHOF

EXCURSIE 21 • HET CATHARINAPALEIS EN HET PAVLOVSKPALEIS (volledige dag, inclusief lunch)
Prijs per persoon:

DAG 9 – SINT-PETERSBURG

DAG 9 – SINT-PETERSBURG

EXCURSIE 23 • FOLKLORISTISCHE VOORSTELLING

Dans l’une des grandes
salles de spectacle de la
ville, une troupe de danseurs et de chanteurs
fera
revivre
les
traditions populaires de
la Russie à travers le
folklore de toutes ses
régions.
Compatible avec les excursions en journée complète et en demijournée.

€ 110

Peterhof aan de Finse Golf is de
voormalige residentie van Peter
de Grote. Het paleizencomplex is
omringd door prachtige
tuinen. Bezoek aan het Grote
Paleis. Dit in 1714 opgetrokken
paleis werd volledig verbouwd
door Barto- lomeo Rastrelli.
Het wordt ook wel het
Russische Versailles ge- noemd
en telt tal van weelderige
staatsievertrekken, salons en
galerijen. Na het bezoek aan
het paleis maken we een
wandeling langs de fonteinen
en vergulde beelden in de
tuinen.

Excursie naar Poesjkin voor een bezoek aan
het Catharinapaleis en het bijbehorende
park. Dit monumentale voorbeeld van de
Russische barokarchitectuur was de residentie van de tsaren. Na het middagmaal
brengen we een bezoek aan het Pavlovskpaleis. Het werd opgetrokken tussen 1782
en 1786 in palladiaanse stijl en door
Catharina II geschonken aan haar enige
zoon, keizer Paul I. Het kasteel is omringd
door een prach- tig park in Engelse stijl en
staat bekend om zijn rijkelijke interieurs,
met onder meer een Egyptische vestibule
en een Griekse zaal die doet denken aan een
tempel uit de Oudheid.

Prijs per persoon:

Prijs per persoon:

€ 160

(avond)

€ 70

EXCURSIE 24 • BALLETVOORSTELLING
Beschikbaarheid en prijzen:

Programma op dit
moment nog niet
bekend. Kan gecombineerd worden met
de excursies van een
volledige en een
halve dag

Optionele excursies Plus Cruise - Scandinavische hoofdsteden tot Sint-Petersburg

(avond)

gelieve contact met ons te nemen

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

DAG 10 – SINT-PETERSBURG

EXCURSIE 27 • KENNISMAKING MET SINT-PETERSBURG

(volledige dag, inclusief lunch)

Prijs per persoon:

Prijs per persoon:

€ 70

€ 140

Verdere kennismaking met de stad: Nevski Prospekt, de
kaaien van de Neva, het plein voor het Winterpaleis, de
Admiraliteit, de Izaäkkathedraal, het Vasilevski-eiland enz.
Bezoek aan de Petrus- en Paulusvesting en de kathedraal
met de graftombes van de Romanovs. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het Youssoupovpaleis,
dat ooit een van de
residenties was van
de gelijknamige prinsen. Het ligt aan de
oevers van de Mojka
en is een van de mooiste niet-keizerlijke paleizen van de
stad. Het is hier dat prins Felix Youssoupov met de hulp
van enkele edelen die het regime wilden redden, in 1916
Raspoetin om het leven bracht. In het paleis worden alle
fases van deze moord uitvoerig toegelicht.

Bezoek aan de stad, met de
Nevski Prospekt, de kaaien
van de Neva, het plein
voor het Winterpaleis, de
Admiraliteit, de Izaäkkathedraal, het Vasilevski-eiland
enz. Bezoek aan de Kerk van
de Verlosser op het Bloed
met zijn prachtige veelkleurige
torens. Bezoek aan
de Petrusen
Paulusvesting en
de kathedraal met
de graftombes van
de Romanovs.

DAG 10 – SINT-PETERSBURG

DAG 10 – SINT-PETERSBURG

EXCURSIE 26 • SINT-PETERSBURG EN DE DRIE KATHEDRALEN

EXCURSIE 28 • HET VERLICHTE SINT-PETERSBURG

We starten ons bezoek met de
Izaäkkathedraal, de grootste
orthodoxe kathedraal van de
stad. Daarna volgt de kathedraal
van de Verlosser op het Bloed,
die gebouwd werd op de plek
waar tsaar Alexander II werd
vermoord. Eindigen doen we met
de Kazankathedraal, die gewijd is
aan de Madonna van Kazan, wellicht de meest vereerde icoon van
Rusland.

moeilijk

DAG 10 – SINT-PETERSBURG

EXCURSIE 25 • SINT-PETERSBURG EN HET YOUSSOUPOV PALEIS

Prijs per persoon:

gemiddeld

€ 80

Prijs per persoon:

(avond)

€ 80

Avondlijke kennismaking met de belangrijkste bezienswaardigheden van
Sint-Petersburg. Rondrit in een feeërieke sfeer door de prachtig verlichte
la- nen van de stad en langs de kaaien van de Neva, waar de majestueuze
architecturale meesterwerken langs
de oever weerspiegeld worden
in het water. ‘s Avonds worden
de bruggen in de stad geopend,
wat een fascinerend schouwspel
oplevert.
Kan gecombineerd worden met
de excursies van een volledige en
een halve dag.

DAG 11 – SINT-PETERSBURG
EXCURSIE 29 • HET HERMITAGEMUSEUM
Prijs per persoon:

(in functie van de vluchturen)

€ 80

Bezoek aan de Hermitage, een van de meest prestigieuze musea ter wereld. Het museum
ontstond uit de kunstcollectie van Catherina de Grote. Vandaag telt het zes gebouwen. De
kunstschatten omvatten prachtige voorbeelden van de Europese stromingen in de
schilderkunst, waaronder een sublieme collectie werken van Rembrandt.

