Reisverslag Cruise met Oceania Marina, augustus 2015.
Het schip:
Medio augustus hebben wij privé een geweldige 8 daagse cruise gemaakt naar de Oostzee met de Marina van Oceania
Cruises!
De Marina is een stijlvol schip voorzien van 1 hoofdrestaurant, 1 buffet restaurant en 5 a la carte restaurants. Dineren
in 4 a la carte restaurants is zonder toeslag! Geniet van de Franse keuken in restaurant Jaques van sterrenkok Pepin,
Italiaanse sfeer in Toscana, Oosterse heerlijkheden in Red Ginger en heerlijke vlees -en vis gerechten in de Polo Grill. In het
kleinschalige La Reserve eet u zeer exclusief met bijpassende bijzondere wijnen en bent echt een avond uit. Hiervoor wordt
een toeslag gevraagd. Oceania is bekend om zijn culinair hoge niveau! Ik kan niet anders dan dit beamen, het was
geweldig! Softdrinks zijn bij Oceania voor de hele cruise al bij de prijs inbegrepen zodat aan boord alleen kosten van
alcoholische dranken er nog bij komen.

Het schip is prachtig ingericht met rustige lichte kleurcombinaties, stijlvol en er heerst rust aan boord! Geen harde muziek
of hele dag aankondigingen. Het zwembad biedt voldoende ruimte met ligbedden voorzien van heerlijke matrassen. De
hutten zijn ruim en voorzien van geweldige comfortabele bedden! Naar keuze verblijft u in een binnenhut, buitenhut of
hut/penthouse met balkon. Wanneer u in een concierge class hut of penthouse verblijft, kunt u gebruik maken van een
apart gedeelte voor op het schip met Whirlpool en diverse sauna's. Tevens kunt u dan gebruik maken van een speciale
lounge waar altijd een hapje en drankje klaar staan en wordt u ontvangen met een fles champagne. Bij aan boord gaan
krijgt u voorrang.
's Middags is er een high tea in de lounge compleet met een klassiek strijkorkestje. Er is een theater aan boord waar
kleinschalige shows worden gegeven en op het schip zijn diverse plaatsen waar 's avonds een pianist en strijkorkest
regelmatig spelen. Bijzonder zijn de lezingen en workshops (bijv. schilderen, koken, fotografie, computer) die aan boord
worden gegeven. Een groot aantal zijn gratis, sommige hebben een toeslag. Uiteraard is er een Spa aan boord waar u zich
heerlijk kunt laten verwennen en een fitness ruimte waar het heerlijke eten er weer afgetraind kan worden.

De Route: Kopenhagen-Warnemunde-Talinn-St. Petersburg-Helsinki-Stockholm
Onze reis startte in Kopenhagen. Na onze koffers uitgepakt en ons geinstalleerd te hebben genoten we van ons eerste diner
aan boord, op ons verzoek aan een internationale tafel. De eerste leuke contacten werden opgedaan! Je kunt elke avond
een voorkeur aangeven, er is nl. geen vaste zitting of vaste tafelindeling. Hierna werd koers gezet naar Warnemunde /
Rohstock in Noord Duitsland. Tijdens een ochtendstadswandeling ontdekten we het verrassende Middeleeuwse centrum van
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Rohstock, compleet met trapgevels. Het blijkt dat de ontwerpers inspiratie hebben opgedaan tijdens hun verblijf in
Amsterdam. Iets wat we in de loop van de week in veel oude Hanzesteden zouden horen, zelfs in St. Petersburg. Wat
een eer en leuk om te weten dat Amsterdam in die tijd zeer belangrijk was voor handel en een inspiratiebron voor veel
Hanzesteden ontwerpers.
In de middag bracht de gratis transferboot ons naar de gezellige badplaats Warnemunde.
Na een heerlijke zeedag met prachtig weer was onze volgende stop Tallin. Ook hier hadden wij de hele dag de tijd en kozen
voor een uitgebreide stadswandeling begeleid door een perfecte gids, geregeld door Oceania cruises. Wat een mooie en
gezellige stad is dit! Prachtige kerken, leuke pleintjes en alles in Middeleeuwse stijl, zelfs de verkoopstalletjes. Muziek op
straat en straatartiesten.
Na één van de mooiste zonsondergangen die ik ooit heb gezien, arriveerden we de volgende ochtend in St. Petersburg, het
hoogtepunt van deze cruise. We hadden hier 2 volle dagen de tijd die we ook ten volle benut hebben. We maakten een
boottocht over de rivier langs de prachtige gebouwen en kerken en eindigden deze tour met een bezoek aan de prachtige
Church of Our Savior on the Spilled Blood (bloedkerk). Uiteraard kan een bezoek aan de Hermitage niet ontbreken. Hier was
door Oceania een wel heel bijzonder bezoek geregeld, nl. 's avonds wanneer de Hermitage gesloten is voor publiek! Een
gedeelte van de Hermitage was uitsluitend voor 3 bussen met gasten van Oceania geopend. We kregen een uitgebreide
rondleiding door het Barokke voormalige zomerpaleis van Catharina met o.a. de werken van Rembrand. Hierna was er tijd
voor een klassiek concert door het symfonie orkest van St. Petersburg in één van de zalen van het zomerpaleis. Deze zeer
bijzondere avond werd afgesloten met een champagne toost! Dit was werkelijk geweldig; alle rust om de prachtige zalen en
werken te bewonderen zonder drommen mensen, een aanrader!!

De tweede dag hebben we ervoor gekozen om de Peterhof te bezoeken, één van de zomerpaleizen een uurtje gelegen
buiten St. Petersburg. Wat een pracht en praal en veel goud was hier te bewonderen. Een vergelijking met het schloss
Schonbrunn in Wenen is al snel gemaakt. Bijzonder zijn hier ook de uitgebreide fonteinen in de mooie tuin die elke ochtend
om 11.00 uur ceremonieel met klassieke muziek worden aangezet. Ook hier zorgde Oceania dat wij als één van de eersten
waren in het, toen nog rustige paleis, en ook deze ceremonie konden aanschouwen!
Onze volgende stop was Helsinki. Een compleet andere stad dan de voorgaanden. Een stad met veel ruimte, parken,
stranden en veel verschillende bouwstijlen en architectonische bijzondere gebouwen. Een serene en speciale sfeer heeft de
Rock kerk, gebouwd onder en in een rots. Tijdens een lange stadswandeling kwamen wij door de binnenstad maar ook
door de groene buitenwijken en Sibelius park.
Onze cruise eindigde de volgende dag in het waterrijke Stockholm. In het vroege ochtendgloren varen we een paar uur door
de archipel met tienduizenden eilandjes, gelegen voor Stockholm. Wat een natuurpracht! In het nog zachte zonlicht
en soms nog gehuld in mistflarden doemt telkens een nog mooier eilandje op. Dit was het vroege opstaan meer dan waard
en wat is een balkonhut dan heerlijk! Balkondeur open, badjas aan en genieten maar!
Wij blijven nog 2 nachten in een hotel in de oudste wijk van Stockholm, Gamla Stan. Gamla Stan bestaat uit smalle
straatjes met kinderkopjes met veel winkeltjes en restaurantjes. Handig is in Stockholm de hop on hop off bus/boot combi
voor 1 of 2 dagen. Op deze manier kun je onbeperkt met bus en boot de diverse delen van de stad bezoeken. Een aanrader
is het museumeiland Skansen met onder andere het Vasa museum waar de goedbewaarde overblijfselen van het Vasa schip
te zien zijn.
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Wij hebben genoten van deze prachtige cruise! Oceania cruises kan ik van harte aanbevelen als u houdt van rust aan boord,
stijlvolle kleine schepen, een perfecte keuken en een ongedwongen sfeer! Er zijn geen gala avonden en geen verplichte
dinerzittingen. De kledingstijl is smart casual / country club stijl.
Oceania heeft regelmatig mooie aanbiedingen waarbij bijv. drankenpakketten inclusief zijn of de verplichte fooien al voor u
betaald zijn. In de bijlage treft u de momenteel geldende aanbiedingen aan bij boeking voor 31 oktober. Oceania
vaart over de hele wereld en heeft vaak andere routes dan andere cruisemaatschappijen omdat zij met kleinere schepen
varen en zo op andere plaatsen kunnen komen.
Heeft u interesse in een cruise van Oceania of wilt u meer weten over cruisen in het algemeen? Neem contact met mij op!
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