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Shopping

TeksT ReSi LankeSteR

Beeld Sophie RoSSignoLi/ReSi LankeSteR  Het Venetië Van het nooRden wordt Sint-
petersburg wel genoemd. een vergelijking 
met amsterdam zou ook ten dele opgaan.  

de noordelijk gelegen Russische stad met vijf  
miljoen inwoners telt zeker vijfhonderd bruggen  
en talloze eilanden en ademt daardoor lichtheid en 
weidsheid. het was tsaar peter de grote die in de 
18de eeuw aan de delta van de rivier de neva een 
stad wilde vestigen. geïnspireerd door zijn vele 
reizen besloot hij dat een stad met veel water en 
grachtjes, zoals amsterdam, wel als mooi voorbeeld 
zou kunnen dienen. helaas is de Sint-petersburgse 
bodem maar weinig geschikt voor groots en mee-
slepend bouwen, een reden waarom bijvoorbeeld 
de metro van de stad soms wel tot 100 meter diep 
gaat. er moest gegraven worden tot ver onder de 
dikke, drassige moeraslaag. Voor het bouwen van 
de huizen en paleizen werden vooral italiaanse ar-
chitecten ingezet, Rastrelli en Rossi zijn de meest 
invloedrijke. dankzij hun kleurige, veelal classicis-

tische panden krijg je regelmatig het gevoel langs 
de kades van Florence of door de winkelstraten van 
Milaan te wandelen. 
in de afgelopen eeuwen ontpopte Sint-petersburg 
zich tot een stad met de allure en de uitstraling 
waar peter de grote van droomde. de brede straten 
met krullerige lantaarnpalen doen denken aan  
parijs, op het weidse plein bij de befaamde hermi-
tage waan je je zo in Vaticaanstad. een tochtje over 
de kleine grachten, zigzaggend onder de talrijke 
bruggen door, voelt als een gezellige rondvaart 
door amsterdam. 
en de stad groeit: op elke straathoek wordt ver-
bouwd, uitgebreid, vernieuwd en ontwikkeld. de 
nieuwe rijken zijn trots op hun stad. in hun mooiste 
outfits –  vrouwen op hun hoogste hakjes en in hun 
strakste skinny jeans – paraderen ze van vroeg tot 
laat door de enkele grote winkelstraten die de stad 
rijk is. al wie geld heeft, strale het uit, lijkt het 
motto van de Russische elite. in de lange, brede 
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sint-Petersburg doet denken aan Venetië en Florence, maar ook aan Parijs én Amsterdam. 
statige straten en weidse pleinen met prachtarchitectuur zijn er volop. Met als bonus fijne 
eet- en shopadressen. Verwacht alleen geen glimlachend personeel tijdens je zoektocht 
naar de beste kaviaar, de zachtste bontmuts of die perfecte Guccilaarzen. 

Wereldstad  
  in wording

Shopping
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eten & drinken 
Aquarel dobrolubova prospekt 14-a www.aquarel.net Bliny domik  
kolokolnaja Ulitsa 8 krokodil galernaya Ulitsa 18 Republic of Coffee  
nevski prospekt 106, 139 The Idiot naberezhnaya Reki Moiki 82  
www.idiot.restoran.ru 

sHoppen 
Corneliani nevski prospekt 141 dom knigi nevski prospekt 62  
www.spbdk.ru Four seasons nevski prospekt 139 Garde-Robé nevski 
prospekt 147 Gostinyj dvor nevski prospekt 35 www.bgd.ru Rive Gauche 
www.rivegauche.ru Tatyana Parfionova nevski prospekt 51  
www.parfionova.ru Wild Orchid nevski prospekt 119 www.wildorchid.ru 
Xact naberezhnaya Reki Moiki 61 www.xact.ru

“denk maar aan je oma”, vertelt ze bemoedigend. 
de unieke stuks, veelal vervaardigd van zijde en 
andere mooie stoffen uit Zwitserland, Japan en 
Frankrijk, hebben een bijbehorend uniek prijs-
kaartje: voor een handgemaakte jurk betaal je al 
snel ruim 1500 euro. Warenhuis gostinyj dvor, iets 
verderop, is wat laagdrempeliger (4). dit shop-
walhalla uit de 18de 
eeuw is het grootse en 
oudste van de stad en 
ziet er van de buiten-
kant indrukwekkend 
statig uit. eenmaal binnen blijkt een snel gemaakte 
vergelijking met het Londense harrods of zelfs de 
Bijenkorf iets te optimistisch. Vooral op de begane 
grond krijg je het idee door een grote, felverlichte 
bazaar te lopen in plaats van door een decadent 
winkelparadijs. hier is alles te koop; van porselei-
nen tijgers tot kaviaar en van handschoenen tot 
kantoorartikelen (waaronder Moleskine, dat dan 
weer wel). Mooie merken zijn er ook, zowel op de 
begane grond als op de eerste etage: galliano en 
Missoni, maar ook dolce & gabbana en Van gils. 
Voor de aanschaf van een echte Russische bontmuts 
is dit warenhuis de uitgelezen plek. ook bontjassen 
hangen hier rijen dik voor het uitzoeken. een char-
mant, wit omslagbontje van poolvos koop je er al 
voor rond de 700 euro. een over the top bontjas 
kost rond de 4000 euro. 

Meterslange limousines
een bezoekje aan boekhandel dom knigi, verderop 
aan de overkant, is ook de moeite waard. Voor de 
boeken hoef je het niet te doen – afgezien van en-
kele Russische, vertaalde klassiekers is er niet veel 
engelse literatuur te vinden – maar voor de prach-
tige jugenstilarchitectuur en de ansichtkaarten met 
afbeeldingen van communistische posters wél. 
Vanaf dit punt in de stad heb je mooi uitzicht over 

het gribojedovkanaaltje, met in de verte de bont-
gekleurde opstandingskerk. neem vanaf hier een 
bootje om ook de rest van de grachtjes en de brede 
nevarivier te ontdekken. handig: vraag eerst even 
of de rondleiding óók in het engels wordt gegeven. 
Wie de boottocht overslaat en de nevski afloopt, 
valt met z’n neus in de boter: het enorme paleisplein 

van de hermitage open-
baart zich aan het eind 
van de winkelstraat zo 
plots en weids dat het 
bijna schrikken is (5). 

het zachtgroene Winterpaleis dat aan het plein ligt, 
is onderdeel van de beroemde hermitage en ge-
bouwd door de italiaan Rastrelli. tsarina elisabeth 
gaf hem halverwege de 18de eeuw de opdracht om 
dit 460 kamers tellende stulpje vorm te geven. na 
haar dood nam  Catharina de grote hier haar intrek.  
in 1764 maakte zij een begin met de inmiddels  
wereldberoemde kunstverzameling.  
Vlak bij de hermitage en de nabij gelegen admira-
liteit, een voormalige scheepswerf, ligt de izaäks-
kathedraal. Vooral leuk omdat je ‘m kunt beklimmen 
via een wenteltrap van 562 treden. Vanaf boven heb 
je mooi zicht op onder meer het grote grasveld bij de 
admiraliteit, waar elke dag vele pasgetrouwde stel-
len fotoseries laten maken (6). in meterslange li-
mousines of hummers laten zij zich van de ene naar 
de andere fotogenieke plek rijden, uiteraard met 
wodka en Russische bruiswijn binnen handbereik. 

Privéboot
honger? Bijtanken in de buurt gaat goed bij het  
hippe eetcafé krokodil, gelegen in een smalle  
straat vlak bij de admiraliteit. hier eet je een sim-
pele salade met mozzarella en pesto of je bestelt 
sushi; net als kaviaar overal voorhanden in de stad. 
een laag, houten plafond, een gezellige bar, rieten 
stoeltjes.

Bij de champagne wordt 
standaard complementary 

wodka geserveerd

Bontjassen hangen hier  
rijen dik voor het uitzoeken
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winkelstraat nevski prospekt, die als een dicht-
geslibde ader door de stad kronkelt, komt dat  
het best tot zijn recht. 

starbuckskloons
de nevski prospekt is een beetje als the Strip in  
Las Vegas: hier speelt zich het mondaine leven in 
hoofdzaak af. het begin van de straat ligt naast een 
groot deel van de absolute mustsees van de stad: 
de hermitage, de admiraliteit en de opstandings-
kerk. het zou zonde zijn om de aandacht van al die 
pracht en praal af te laten leiden door de behoefte 
aan zoiets basaals als een paar nieuwe Burberry-
laarzen of een Cornelianipak. Bewaar daarom alle 
toeristische attracties voor later en bekijk de stad 
eerst eens vanaf 
een andere kant: 
vanaf het éind 
van de nevski 
prospekt, op  
het aleksandra  
nevskogoplein, waar ook een gelijknamige metro-
halte is. toeristen zijn hier zeldzaam, het enige  
wat je in dit stadsdeel kunt doen is shoppen. Bij 
kledingzaak garde-robé begint het al goed: hier  
is voor mannen en vrouwen veel moois te halen; 
van goeie leren laarzen tot hippe winterjassen.  
in de megazaak van Corneliani iets verderop kun-
nen mannen verder shoppen. Four Seasons is  
alleen voor vrouwen leuk: schoenen -van onder 
meer armani- passen tot je erbij omvalt. Wie nu  
al moe is, gaat lekker zitten bij een van de vele 
Starbuckskloons: de Republic of Coffee. de koffie 
bij deze Russische zaak is net zo lekker als bij de 
amerikaanse grote broer, maar het voordeel hier  
is dat je er niet voor in de rij hoeft te staan; je wordt 
bediend. genoeg energie opgedaan? op naar de 
winkels van Roberto Boticelli, Cacharel en Cerruti 
verderop op de nevski. Bij de lingeriewinkel Wild 

orchid hebben vrouwen het voor het uitzoeken:  
dior, galliano, Cavalli en nina Ricci. Verwacht hier, 
net als in de andere winkels, geen warm onthaal of 
een stralende ontvangstglimlach. Bij het overtallige 
winkelpersoneel zijn de sporen van het communis-
tisch verleden nog voelbaar: het besef dat een  
warme glimlach potentiële klanten misschien tot 
kopen aan kan zetten, is nog niet doorgedrongen. 
Bij Burberry en gucci verderop is de sfeer evenmin 
hartelijk. 

kaviaar en wodka
het drukke Vosstaniyaplein waarop je stuit tijdens 
de route over de nevksi prospekt, is een aantrek-
kelijke halte, vooral ‘s avonds (1). dan komen alle  

neonlichtreclames 
pas goed tot hun 
recht en lopen de 
vrouwen er nog 
meer gestyled bij 
dan overdag. een 

goed lunch- of dineradresje is hier vlak in de buurt: 
Bliny domik (2). het is even zoeken, maar in een 
achenebbisj uitziend straatje dat parallel loopt aan 
de nevski, vertelt een houten deur met 
een tekening van bliny’s (kleine pan-
nenkoekjes) dat je hier naar binnen 
moet. Binnen is het er zoals je hoopt, 
na een lange wandeling door een kou-
de stad: behaaglijk warm en door de 
houten tafels en de rieten lampjes  
gezellig knus. in het weekend zit er 
achterin een pianist te spelen en om 
het huislijk geluk compleet te maken, 
trippelt er een dikke kat rond. het 
personeel is opvallend vriendelijk en  
serveert met alle plezier de meest uit-
eenlopende gerechten. Bliny met rode 
of zwarte kaviaar, borsjtsj (een stevige 

soep van rode bieten met room en dille) of, voor 
wie echt even moet aansterken, gefrituurde pan-
nenkoeken met lamsvlees en aardappelpuree. 
Wodka, voor, tijdens of na het eten mag natuurlijk 
niet ontbreken. Volgens een mederestaurantbezoe-
ker is de wodka met chili en honing uit de oekraïne 
het lekkerst. en inderdaad: best goed te pruimen. 
teruglopend naar de nevski is een bezoekje aan 
Rive gauche de moeite waard. ook na een avondje 
eten en wodka drinken kan dat nog best, want dit 
charmante make-up en parfumadresje is –net als 
bijna alle winkels in deze stad- tot 10 uur open. 

Bontjassen
de nevksi grossiert in grote namen van bekende 
modehuizen. het unieke modehuis van de befaam-
de kunstenares tatyana parfionova is een uitzonde-
ring (3). in de ruime, lichte winkel loodst een 
ditmaal uiterst vriendelijk winkelmeisje ons langs 
de collecties deels handgemaakte kleding. trots 
vertelt ze dat parfionova’s lentecollectie 2008  
afgelopen september nog werd geshowd tijdens  
de Couture Fashion Week in new York. de winter-
collectie 2007 is geïnspireerd door het verleden, 

door de kleurige, veelal classicistische 
panden krijg je het gevoel langs de 

kades van Florence te wandelen
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kOMT ‘Ie AAnGeVlOGen…

logeren 
Angleterre Bolsjaja Morskaja 24 www.angleterrehotel.com Mojka 22 
kempinski Mojka 22 www.kempinski.com Pushka Inn naberezhnaya  
Reki Moiki 14 www.pushkainn.ru 

en verder... 
Musea www.hermitagemuseum.org, www.rusmuseum.ru/eng 
Golfen www.golf.spb.ru

PROduCTIe eLSken VeRkoRen

eigen 
stijl

Verkoopinformatie
nonplusultra www.nonplusultra.nl

Rivièra Maison  
www.riviera-maison.nl

sieger www.sieger.org

Villeroy & Boch Tableware  
0162-408670 of  
www.villeroy-boch.nl

aan taFel!

Bij een feestelijk diner hoort natuurlijk een 
wijnkoeler om de witte wijn of champagne op 
temperatuur te houden. Het zachte gerinkel 
van de ijsklontjes tegen de wand van deze  
Le Mirage-koeler levert aangenaam achter-
grondgeluid voor een goed gesprek.  
Rivièra Maison, ¤ 159.

In dit matroesjka-ei van sieger, vernoemd naar de  
Russische poppetjes-in-poppetjes, zit een echte eierdop 
verborgen die gekookte eitjes warm houdt of kaviaar 
juist koel. Ze zijn gemaakt van Fürstenberg-porselein, 
even groot als een struisvogelei (ca. 25 cm hoog)  
en verkrijgbaar in wit, platinum. Limited edition van  
24-karaats goud. dit platinum exemplaar kost ¤ 258.

Glinsterend glas

Met deze transfer Stickers Set creëer 
je in een handomdraai een eigen 
servies. Beplak simpele witte bor-
den of vier je creativiteit bot op 
badkamertegels. elke set bevat vier 
vellen plastic stickers. Verkrijgbaar 
met onder meer vogels, insecten, 
harten, stippen, rozen. Vaatwasma-
chinebestendig. (nonplusultra.nl,  
¤ 19,90 per set)

eitje?

als aanvulling op het gelijknamige nieuwe servies heeft Villeroy & Boch 
de glascollectie My garden ontwikkeld. Maar ook met andere serviezen 
is deze lijn uitstekend te combineren en zorgen de diverse onderdelen 
voor subtiele kleuraccenten op de feestelijk gedekte  
tafel. Verkrijgbaar in helder glas, blauw of groen.  
prijzen vanaf ¤ 7,90  
voor een kleine  
wijnbeker tot  
¤ 64,50 voor de  
hoge taartschaal.

het is hier net een  
tropisch barretje. 
Voor een wat uitgebreider 
diner is vegetarisch  
restaurant the idiot, iets 
verder weg en gelegen 
aan de rivier de Mojka, 
een goede optie. het  
restaurant ligt diep ver-

borgen in een souterrain, dat bestaat uit drie ge-
welfde ruimtes die allemaal even kneuterig zijn 
ingericht. Je waant je zo bij je Jordanese buurvrouw 
bij het zien van de gebloemde fauteuils en de kit-
scherige schemerlampjes. eet vegetarische borsjt 
op een van de fluwelen tweezitters in een knus 
hoekje of confisqueer een grote tafel in een van de 
gewelven, om met een groot gezelschap een paar 
flessen Russische bubbels soldaat te maken. Bij de 
champagne wordt standaard complementary wodka 

geserveerd, als betrof het een verplichte tapa in 
Spanje. Wie na een dergelijk overdadig maal nog 
zin en tijd heeft voor wat shopping, kan teruglopen 
langs de Mojka en nog even binnen gaan bij kle-
dingzaak Xact (7). in deze ruime, prettige zaak is 
veel fraais te koop, zoals mooie leren tassen van 
het italiaanse merk Bracciolini. Maar ook kleding en 
schoenen van dirk Bikkembergs zijn hier te vinden, 
net als popperige jurkjes van Chloé. 
eten tussen de Russische nouveau riche: dat kan 
eveneens. het is even wandelen, want het strak 

gedesignde restaurant aquarel ligt aan de andere 
kant van het water, vlak bij de petrus en paulus-
vesting (8). in dit drijvende restaurant eet je 
kreeft, gamba’s, oesters en andere heerlijks uit zee. 
echt genieten wordt het als je via aquarel een privé-
jacht inclusief maal regelt. al dobberend over de 
neva, met uitzicht over de nachtelijk verlichte stad 
en een glas wodka in de hand begrijp je het: dit is 
waar tsaar peter de grote destijds van droomde. 

Met dank aan Sovjet Reizen.

Eurocult-Lito Reizen is  
gespecialiseerd in 
groeps- en individuele 
reizen en incentives naar 
o.a. Rusland, China, 
Oost-Europa, Japan, 

Voor meer informatie en voor  
het aanvragen van onze bro-
chure 2008 kunt u terecht op 
onze site www.eurocult-lito.nl,  
bellen 030 243 96 34 of  
mailen naar info@eurocult.nl

4

Paplepel Airplane is voor de allerkleinsten aan het kerstdiner. Villeroy & Boch  
ontwikkelde deze lepel om met kunst- en vliegwerk de eerst hapjes te voeren, 
omdat die niet altijd vanzelf naar binnen gaan. Het handvat is van 
vaatwasmachinebestendig edelstaal 18/10 en voorzien van 
de gravure Airplane. Klaar voor soepele bochten 
en spannende loopings? (¤ 11,50)


