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Over de grote foto op de vorige pagina:

DE MSC SEASIDE, HET GROOTSTE SCHIP OOIT IN ITALIË GEBOUWD
Wat een indrukwekkend atrium! Wie nog nooit op een
groot cruiseschip is geweest gelooft zijn ogen niet. “Is dit
echt aan boord van een schip?”
De foto bovenaan toont het atrium van de MSC Seaside,
toen in december de allereerste passagiers aan boord
stapten. Het schip kwam net van de werf. Vier dekken
hoog is deze onwezenlijke ruimte. Maar waarom een
atrium? Zo’n belangrijk architecturaal element is er
natuurlijk in de eerste plaats om je te imponeren. Het
kan niet anders of je zegt “wow”, zodra je voor de eerste
keer inscheept. Trappen met treden in Swarovski kristal.
Een enorme LED-wand die zich aanpast aan de sfeer
van het moment. Nog beter, die de sfeer creëert! Een
Champagnebar. De geur van Italiaanse koffie. Kortom,
dit is het hart van het schip. Het atrium is ook een
fantastische hulp bij het oriënteren. De eerste dag is het
altijd een beetje zoeken op zo’n mastodont. Op de MSC
Seaside leiden alle wegen niet naar Rome, maar naar
het atrium. Maakt niet uit hoe verloren je bent, vroeg of
laat kom je hier terecht. Het is meteen de ideale plaats
om af te spreken, bv. aan een van de bars. Logisch ook
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dat de receptie zich onderaan in het atrium bevindt.
Op de MSC Seaside kan je in het atrium ook genieten
van het entertainment, van life loungemuziek en jazzy
piano tot meeslepende rockmuziek en back-to-thesixties optredens. Eens de dag om, wordt dit de meest
bruisende plek, met een onweerstaanbare aantrekking.
Daar wil je gewoon bij zijn.
Tip: laat je op de gala-avond fotograferen op een van de
sierlijke Swarovski trappen

Voorwoord
Beste lezer, beste cruiseliefhebber,
Vorig jaar kozen maar liefst 71.000 Belgen voor een cruisevakantie. Dat maakte de overkoepelende
organisatie voor cruiserederijen CLIA (Cruise Lines International Association) in maart bekend. Een
stijging van bijna 4,5% tegenover 2016, en tegelijk een recordaantal tot nu toe. Hoewel de Middellandse
Zee als regio lichtjes in populariteit daalde, blijft het de nummer 1 cruisebestemming voor Belgische
vakantiegangers. Noord-Europa en de Caraïben vervolledigen de top 3. Opmerkelijk is de (zeer) sterke
stijging van cruises naar de Oostzee en de Baltische Staten: met een plus van maar liefst 90% !
Cijfers zijn natuurlijk maar cijfers. Droge materie zo je wil. En toch belangen ze jou als cruisereiziger
ook aan, op een indirecte manier. In een markt waar tal van cruiserederijen ‘vechten’ om het grootste
marktaandeel wordt de prijs momenteel immers positief beïnvloed. Tegelijk zien almaar meer aanbieders
het nut in van een ‘meer inbegrepen’ serviceniveau. Denk daarbij aan Norwegian Cruise Line, die
vorig jaar de overstap maakten naar een Premium All Inclusive formule waarbij fooien en dranken zijn
inbegrepen. Celebrity, Costa Cruises, MSC en vele andere rederijen bieden de keuze tussen een of meer
flexibele belevingsniveau’s aan, en bij de riviercruises zien we de focus verschuiven naar het actieve
element: fiets- en wandelcruises zijn aan een stevige opmars bezig. Meer daarover lees je vanaf pag. 30.

De aarde verkennen vanop het water, het heeft
iets mythisch en tegelijk voelt het vertrouwd comfortabel
Wie het wat langer of verder weg zoekt, kan een wereldcruise of Grand Voyage overwegen. We leggen
in dit nummer uit wat nu juist het verschil is tussen beide en presenteren een overzicht van het aanbod.
Verder vooral veel aandacht voor het zwarte continent: Afrika. Voor velen onbekend terrein. Nochtans is
een schip ook hier een ideale manier om een of meerdere landen te ontdekken tijdens een cruise vanop
zee óf landinwaarts tijdens een riviercruise. De combinatie met enkele landsafari’s in een van de prachtige
natuurparken maken van deze cruises onvergetelijke droomvakanties.
De aarde verkennen vanop het water blijft iets mythisch hebben. Tegelijk voelt het vertrouwd comfortabel
aan, alsof de wereld aan je voorbij glijdt vanuit je drijvende luxekamer.
Veel leesplezier met dit lentenummer van Cruise Magazine !
Ben Scheefhals & Dirk Van Duyse
TCC - Travel & Cruise Company
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Je droomcruise rond de wereld !
Als je jezelf eens extra wilt verwennen, waarom zou je het
dan niet onmiddellijk écht goed doen? Met de cruise van
je leven, bijvoorbeeld! Eentje waarbij je alle uithoeken
van de planeet in een enkele reis leert kennen. Een
180 dagen durende wereldcruise die Oceania Cruises
voorstelt en waarbij 95 bestemmingen in 38 landen op
het programma staan: misschien lijkt het u wat? Want
waarom zou je je dromen niet mogen realiseren?
We moeten natuurlijk wel eerlijk zijn: een wereldcruise
is niet voor iedereen. Van huis weg zijn gedurende 6
maanden - het is voor sommige mensen erg lang - en er
hangt ook een prijskaartje aan vast. Maar het is dan ook
een unieke ervaring die je altijd zal bijblijven en niet te
vergeten: in een uitermate luxueuze en comfortabele stijl,
zoals je mag verwachten van een toprederij als Oceania
Cruises. Het zal je misschien verbazen, maar steeds
meer mensen wagen het erop en de reacties zijn altijd
enthousiast. Zeer populair zijn ook de aparte segmenten;
stukken van de totale reis die je als aparte cruise kan
boeken. De reservaties hiervoor openen traditioneel pas
ná die van de volledige route.
De sterk geanticipeerde wereldcruise van Oceania’s

Insignia vertrekt op 8 januari 2020 en volgt een uniek
traject. Vanuit Miami ga je via Cuba en Colombia naar
het Panamakanaal om nadien de westkust van de VS
te verkennen. Na San Francisco te hebben bezocht,
vaart Insignia in zuidelijke richting om heel het ZuidAmerikaanse continent aan te doen. Voorbij Kaap Hoorn
gaat het richting Brazilië, waar 10 bestemmingen op
het programma staan. De volgende etappe in de cruise
brengt je naar Afrika, waar je 8 landen leert kennen,
alvorens via de paradijselijke eilanden Mauritius en de
Malediven naar het Verre Oosten te gaan. Je doorkruist
het hele gebied, van Thailand en Vietnam tot China en
Japan richting het Russische Schiereiland PetropavlovskKamchatsy. Van daaruit is Alaska niet ver meer (wat is
1.000 km tijdens een wereldcruise, nietwaar?) waar
weer een nieuwe ontdekkingstocht begint. Zuidwaarts
staat Centraal-Amerika nog op het vaarschema, waarna
ongeveer 6 maanden na haar vertrek, Insignia voor
de tweede maal het Panamakanaal doorkruist. Via de
Caraïbische Zee en de Golf van Mexico gaat het richting
New York, waar het schip haar eindbestemming bereikt.
Zo, als je nu nog geen zin hebt om je koffers te gaan
maken....

Lees meer over wereldcruises en Grand Voyages vanaf pag. 12
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News
Sri Lanka, een niet alledaagse
cruise bestemming

De tijden dat er enkel gecruised werd in de Middellandse
Zee, de Caraïben of langs de Noorse fjorden, zijn lang
voorbij. Vandaag wordt er op alle zeeën en oceanen

gevaren en worden heel wat landen herontdekt. Dat
is ook het geval voor Sri Lanka, een eiland ten zuidoosten van India. Verschillende rederijen hebben de
hoofdstad Colombo of een andere havenstad op het
programma staan en gasten staan telkens weer versteld
van de immense waaier aan kleuren, geuren, witte
stranden, tropische wouden en natuurlijk eindeloze
theeplantages. De plaatselijke cultuur, de gastronomie of
een avontuurlijke tocht, er is heel wat te beleven op het
eiland dat voorheen bekend was als Ceylon.

Bou El Mogdad: avontuurlijk cruisen in Senegal
Wist je dat Senegal genoemd is naar de voornaamste
rivier die door het land stroomt? En wist je dat het
mogelijk is een intense cruise te ervaren op deze rivier
met Bou El Mogdad? Een echte aanrader.
De oorsprong van het 52 meter lange schip gaat terug
naar de vroege jaren ‘50: toen was het een vrachtschip
dat door de Messageries du Sénégal voer tussen de
havenstad Saint-Louis en Mali. Na zo’n twintig jaar dienst
raakte het in Nederland gebouwde schip, in onbruik
en veranderde het enkele malen van eigenaar, tot het
in 2005 door Jean-Jacques Bancal, een hoteluitbater in
Senegal, werd opgekocht. Hij verbouwde het volledig en
maakte er een riviercruiseschip van. Het telt 25 hutten,
waarvan 2 luxe suites zijn. Vandaag vaart het schip
tussen Saint-Louis aan de Atlantische kust en Podor,
een handelspost van waaruit vroeger hout, Arabische
gom en specerijen werden vervoerd. Een cruise aan
boord van Bou El Mogdad is een uitzonderlijke ervaring:
het bezoeken van koloniale huizen in okergele straten
wordt nog intenser dankzij de spontane vriendelijkheid
van de mensen. En dan is er vanzelfsprekend nog de
overweldigende natuur. Blikvangers zijn het Nationaal
Vogelreservaat van Djoudj, waar miljoenen vogels zoals
ibissen, flamingo’s, lepelaars en pilkanen waden en tal
van andere dieren die hun dorst komen lessen in en aan
de rivier. Als je een andere, meer exotische manier van
rivier cruisen wilt uitproberen, dan is dit misschien wel
hèt idee voor 2018!
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Scotland
Schotland verwacht 1 miljoen cruisebezoekers in 2018.
Heel wat rederijen hebben de bijzondere sfeer en
schoonheid van Schotland ontdekt en zetten de
bestemming op hun vaarprogramma’s. Logisch ook, want
het is een veelzijdige bestemming, waar hedendaagse
cultuur, geschiedenis en eeuwenoude tradities kunnen
gecombineerd en ervaren worden. In 2017 bezochten
680.000 cruiseliefhebbers de Schotse havens, wat op
zich bijna een verdubbeling was ten opzichte van het jaar
tevoren. Cruisescotland, een organisatie die Schotland
promoot bij cruise professionals, verwacht dat het aantal

bezoekers dit jaar nog zal stijgen en misschien zelfs hoger
zal liggen dan 1 miljoen. Sinds enkele jaren vormen
Schotland en de Britse Eilanden voor heel wat rederijen
een alternatief voor cruises naar de Noorse fjorden en
de Baltische staten. Cruises naar de Faeröer Eilanden,
Schotland, Ierland en de westkust van Engeland : je moet
het beslist eens overwegen. Woeste rotskusten, oude
kastelen en gastvrije mensen die je graag vertellen over
de geschiedenis en tradities van hun streek.

Princess Cruises lanceert
Sky Princess in oktober 2019

Princess Cruises maakte net bekend dat haar nieuwste
schip, het vierde in haar Royal-klasse, de naam “Sky
Princess” zal krijgen. Sky Princess zal in oktober 2019 haar
eerste cruise ondernemen in de Middellandse Zee, van
Athene naar Barcelona. Het schip, dat plaats zal bieden
aan 3.660 passagiers, zal tal van nieuwe elementen
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bevatten, al houdt Princess Cruises de details nog als
een verrassing voor ons. Jan Swartz, de Group President
voor Princess Cruises en Carnival Australia vertelt: “Sky
Princess bevestigt de traditie van onze rederij wat nieuwe
schepen betreft. Het schip brengt hommage aan een
van onze vroegere schepen: wanneer Princess en Sitmar
Cruises in 1988 met elkaar versmolten, maakte Sky
Princess 12 jaar deel uit van onze vloot. Nu, 30 jaar later,
zal een nieuwe Sky Princess in onze kleuren varen - een
hypermodern schip met hedendaagse innovaties, die de
verwachtingen van onze gasten zullen overtreffen”.
Met Sky Princess eindigt de ambitie van de rederij niet:
in 2020 voorziet Princess Cruises nog een vijfde schip in
deze scheepscategorie.

On Board

Hoe en wanneer regel ik mijn excursies ?
Goed voorbereid op cruise vertrekken is voor niemand
een overbodige luxe. Meer nog: hoe beter je reis is
uitgestippeld, hoe meer beleving je er tijdens je vakantie
zal uithalen. Bovendien ben je gerust en kan je zonder
zorgen aan je welverdiende cruise beginnen.
Anderzijds wil je natuurlijk ook niet té veel afhankelijk zijn
van vastgelegde programma’s en strikte uurregelingen
van transfers, rondleidingen-met-gids, enzovoort.
Vandaar ons advies: bekijk op voorhand je route in detail,
en beslis in welke haven je een uitstap wil doen. En
vooral: welk type van uitstap wil je doen en boek je die
wél of net niet via de cruiserederij ?
Laat er geen twijfel over bestaan: de meeste excursies
die via de rederijen worden georganiseerd, zijn prima
verzorgd en je weet vooraf (meestal) perfect waar je
aan toe bent. Het is bij de ene aanleghaven dus een
goede keuze, bij de andere twijfelachtig. Bezoek je het
stadscentrum van Cartagena of Gibraltar ? Dan hoef je
dat heus niet onder begeleiding te doen en durven wij
gerust te adviseren: ga zelf op verkenning ! Idem dito
voor een stevige natuurwandeling op pakweg Menorca.
Ben je een kunst- of cultuurliefhebber en wil je zoveel
mogelijk te weten komen over Gaudi of de Sagrada
Familia tijdens je dag in Barcelona ? Overweeg dan een
rederij-excursie, die je overigens best ruim op voorhand
boekt. Om te beginnen spaar je tijd uit met transfers
van en naar het stadscentrum en het (niet) aanschuiven

bij druk bezochte toeristische attracties. Bovendien kan
de lokale gids je heel wat info geven en je sommige
bezienswaardigheden vanuit een heel andere ooghoek
laten bekijken. Meestal krijg je nadien nog wat nuttige
tips voor een lokale tapasbar of een folkloristische markt
die je achteraf nog snel kan meepikken.
Voor sommige uitstappen ben je hoe dan ook beter
af met een excursie via de rederij: dat is het geval
bij minder voor de hand liggende (internationale)
bestemmingen met een langere transfertijd of uitstappen
waarvoor een professionele gids aan te raden is. Denk
aan Borobudur in Indonesië of een daguitstap in
Bangkok vanuit de 2u. verderaf gelegen aanleghaven
Laem Chabang.
In Sint-Petersburg bijvoorbeeld is het zelfs verplicht.
En maar goed ook: het zou je heel wat tijd en
onnodige stress bezorgen als je dit – vooraf of ter
plaatse – allemaal zelf gaat regelen. In dit geval regelt
de cruisemaatschappij je dagvisum en alle andere
papierwerk zodat jij als passagier maximaal van je
daguitstap kan genieten.
Dit alles hoef je overigens niet alleen te doen. Zoals
steeds helpt je cruise-agentschap je graag bij het
bepalen van deze keuzes en bij het tijdig inboeken van
de uitstappen die je alvast zeker niet wil missen.
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News
Ongerept Afrika met luxe
rivierschip African Dream
CroisiEurope heeft er met dit luxe nieuwbouwschip een
absoluut pareltje bij in de vloot. De African Dream is een
5-ankerschip en qua totaalbeleving van de reis mag je
daar naar onze mening gerust nog een ster bijdoen. Deze
11-daagse safaricruise van Johannesburg tot aan de machtige
Victoria watervallen combineert een panoramische cruise op
het Karibameer (*) met een verblijf aan land in een luxueuze
lodge – inclusief privé zwembad – nabij het Nationaal Park van
Chobe. Een absolute aanrader voor liefhebbers van Zuidelijk
Afrika met ongerepte natuurpracht en uniek wildleven.
* De route zoals beschreven op pag. 227 van ATC Cruises’
nieuwe Cruise Kompas 2018/19 wijzigt hierdoor enigszins.

Ponant steunt de expeditie Sea Plastics
Elk jaar wordt er 8 miljoen ton plastic afval in de zee
gedumpt. 8 miljoen ton ! Laat het ons even anders
omschrijven: dat is hetzelfde als 16 plastic zakken gevuld
met afval op elke meter strand, overal ter wereld, en dat
elk jaar! Om de impact van deze gigantische berg plastic
- die langzaam aan onder de vorm van microplastic
ook in de kleinste levende organismen terug te vinden
is - is er heel wat studie nodig. Omdat Ponant bijzonder

begaan is met het behoud van de
marine ecosystemen op aarde,
steunt het de vereniging Sea
Plastics tijdens een oceanografische
expeditie die in maart 2018 van
start is gegaan om die impact te
bestuderen.
Zes maanden lang zal een zeilschip van de vereniging
op de Middellandse Zee varen om
wetenschappelijke data te verzamelen
en door te sturen naar verschillende
laboratoria. Met die gegevens worden
dan rapporten opgesteld die uiteindelijk
zouden moeten leiden tot een beter
beheer.
Ponant sensibiliseert haar passagiers over
de ecologische impact van plastic, zorgt
voor een minimum aan afval, kiest voor
speciale routes en beperkt maximaal
lucht- en watervervuiling. Daarmee
is Ponant een voortrekker op gebied
van zuiver energieverbruik. Meer nog
dan een exclusieve vijfsterrenrederij, is
Ponant daarmee een rederij die op een
verantwoorde manier de zeeën bevaart.
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Schip in de kijker

Riviera
Op deze pagina belichten we het meest populaire schip
– in termen van boekingsaanvragen – van het afgelopen
seizoen.
Oceania Cruises wint aan populariteit, zo blijkt. Enerzijds
zijn er de trouwe schare vaste klanten, die vooral het
bijzonder hoge gastronomische niveau en de complete
rust aan boord weten te appreciëren. Bovendien
zijn de routes zorgvuldig uitgekozen en houden
ze de balans tussen historisch-culturele steden en
natuurbestemmingen.
Anderzijds is er een groeiend aandeel cruisereizigers
dat op zoek is naar wat extra comfort en een meer
persoonlijke service in vergelijking met de basis (comfort)
rederijen zonder daarbij te moeten kijken naar het
top-luxe segment. Oceania Cruises kunnen we gerust
klasseren onder de noemer Premium+. Vrij vertaald:
de basisprijs die je betaalt voor een gemiddelde cruise
ligt weliswaar hoger dan bij de comfortrederijen, de

meerwaarde op het vlak van serviceniveau en luxe is op
z’n minst recht evenredig, zoniet meer.
Riviera is – samen met Marina – een van de 2 middelgrote
schepen uit de vloot (maximum 1.250 passagiers). Aan
boord heb je de keuze uit 4 specialiteitenrestaurants
en tijdens de cruise verzorgt Oceania workshops in een
eigen kookatelier. In de aanleghavens kan je samen met
de chef verse ingrediënten inslaan op de markt, om
daarna samen de plaatselijke culinaire specialiteit klaar
te maken. Nadien kan je zalig nietsdoen op het grote
zonnedek met extra veel persoonlijke ruimte of genieten
van de uitgebreide faciliteiten van de Canyon Ranch
SpaClub.
Het schip vaart in de zomer in de Middellandse Zee
en tijdens ons winterseizoen in de Caraïben. Vanaf
september 2019 staan er ook enkele bijzonder mooie
noordelijke cruises naar o.a. Canada & New England.
Meer info bij je vertrouwde cruisespecialist.
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Wereldcruises en Grand Voyages:
		 de aarde rond vanop het water
Voor reizigers die heel de wereld willen zien, is een wereldcruise een
mogelijkheid om veel landen en continenten te bezoeken, zonder van de ene
luchthaven naar de andere te moeten hoppen en je zorgen te maken over wat
je ter plaatse moet bezoeken. Deze unieke, maandenlange reizen over enorme
afstanden, worden door verschillende rederijen aangeboden, waardoor
enthousiaste globetrotters de reis die het best bij hen past makkelijk kunnen
uitkiezen.
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Crystal Cruises heeft een kortere wereldcruise gepland in
2019 in vergelijking met de afgelopen jaar, maar dat wil
daarom nog niet zeggen dat de passagiers teleurgesteld
zullen zijn. De reis aan boord van Crystal Serenity zal 85
dagen duren en vertrekt vanuit Los Angeles op 13 januari
2019 in westelijke richting. Op het programma staan
Hawaii, de Stille Zuidzee, Nieuw-Zeeland en Australië,
verschillende havens in de Indische Oceaan, de kust
van Mozambique, een aantal Afrikaanse steden. Nadien
volgen enkele havens in de Atlantische Oceaan zoals St.
Helena en Kaapverdië en tenslotte de Middellandse Zee
om te eindigen in Monte Carlo.
Cunard stuurt Queen Mary 2, haar vlaggenschip, op
wereldcruise vanaf 3 januari 2019 vanuit New York
en haar passagiers mogen zich aan een 108 dagen
durende ontdekkingstocht verwachten. Deze cruise
met de enige moderne trans-Atlantische oceaanstomer
die er is, gaat oostwaarts, richting Southampton, Cadiz
en via de Middellandse Zee naar Israel, Egypte en het
Suezkanaal. Daarna staan het Midden Oosten en Azië op
het programma alvorens terug te keren, opnieuw richting
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Suezkanaal en de Middellandse Zee om dan de grote
oversteek te maken naar New York.
De kleinere Queen Victoria, ook van Cunard, maakt een
96 dagen durende cruise die vertrekt op 21 januari vanuit
Fort Lauderdale in Florida en eindigt in New York.
De elegante MS Amsterdam van Holland America
vertrekt ook vanuit Fort Lauderdale, maar dan op
22 januari 2019. Op het programma: een échte
ontdekkingsreis. 113 dagen lang. De cruise gaat via
de Caraïben en het Panamakanaal naar de westkust
van Zuid-Amerika. Van daaruit steekt het schip de Stille
Oceaan over naar Nieuw-Zeeland en Australië. Nadien:
Indonesië, Singapore, Sri Lanka en het Midden Oosten
waarna ze via het Suezkanaal de Middellandse Zee
verkent. Na van de mediterrane zon te hebben genoten,
zet de MS Amsterdam koers richting Noord-Europa om
dan de Atlantische Oceaan over te steken, met stops in
Ierland en Bermuda waarna deze unieke reis eindigt.
Oceania heeft dan weer vier verschillende wereldcruise

varianten klaar voor 2019, elk met de kleine en exclusieve
Insignia. De langste is een 180 dagen lange cruise van
New York naar Miami, die van start gaat op 11 januari. Er
zijn drie varianten op deze cruise: in 158 dagen van New
York naar Londen, in 174 dagen van New York naar New
York en in 177 dagen van Miami naar Miami.
De wereldreizen van Oceania zijn de afgelopen
jaren zo populair geworden dat de rederij de vraag
nauwelijks kan bijhouden. Dat is ook nu weer het geval:
de wereldcruise van 2019 is al uitverkocht en er zijn
wachtlijsten in alle categorieën. Maar geen nood: ook
de 2020 wereldcruise met Insignia is vanaf nu reeds
boekbaar ! Meer hierover lees je op pagina 6 van dit
nummer.
Voor Princess Cruises wordt hun kleinste schip, Pacific
Princess ingezet op een 111 dagen cruise die vanuit Fort
Lauderdale vertrekt op 5 januari 2019. Het is een intiem
schip, waar maximaal 672 gasten kunnen ontvangen
worden, ideaal voor een wereldcruise. Vanuit Florida gaat
het door de Caraïben naar het Panamakanaal en de Stille

Oceaan. Na de overtocht ervan, wordt er halt gehouden
in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-oost Azië, het Middenoosten, Zuid-Afrika, Namibië, St. Helena en Brazilië om
dan via de Caraïben terug te keren naar Fort Lauderdale.
Ook de vraag om wereldcruises voor 2017 en 2018
bij Regent was zo groot dat er al snel routes werden
bekend gemaakt voor 2019. Dan gaat Seven Seas
Navigator op wereldcruise met twee varianten. De
eerste gaat al van start op 19 december van dit jaar,
waardoor de passagiers de mogelijkheid krijgen om
de eindejaarsfeesten te vieren aan boord van een van
Regent’s meest elegante schepen. De cruise gaat van
Miami naar New York en duurt 147 nachten. Een kortere
wereldcruise vertrekt op 4 januari in Los Angeles en duurt
131 nachten.
Silversea stuurt haar populaire Silver Whisper de wereld
rond in 2019. Het schip, met plaats voor 386 passagiers,
vertrekt in San Francisco in California op 6 januari. Het
reist westwaarts, over de Stille Oceaan naar NieuwZeeland en Australië, Zuidoost-Azië - met oa. China
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en Japan. Eerder dan voor het Suezkanaal te kiezen,
navigeert de Silver Whisper rond de Hoorn van Afrika,
met haltes aan elke kust van het continent. Nadien volgen
Marokko, Portugal, Spanje, Frankrijk en uiteindelijk
Londen (Greenwich).

in Sydney en 27 dagen later afstappen in Tokyo. Voor
velen iets toegankelijker dan onmiddellijk 180 dagen op
cruise te gaan...

Wereldcruise in stukken

Grand Voyages zijn iets totaal anders. Je hebt misschien
al gehoord van dit type cruises, waarbij rederijen
meerdere landen aandoen over een periode van enkele
weken of zelfs maanden.

Wat je misschien niet weet, is dat er een andere manier is
om een wereldcruise te ervaren - of toch een deel ervan
- zonder dat je maandenlang op zee zit en er een heel
budget van je rekening gaat.
Veel rederijen delen hun wereldcruises op in segmenten
die afzonderlijk kunnen geboekt worden - van enkele
weken tot zowat de helft van de cruise. Je geniet
dan misschien niet van àlle voordelen die worden
aangeboden aan passagiers die heel de cruise meedoen,
maar ook deze deze segmenten zijn best prestigieuze
reizen.
Bij Oceania Cruises bijvoorbeeld kan je bepaalde
segmenten van de half jaar durende cruise kiezen.
Gasten kunnen op 4 maart aan boord gaan van Insignia
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Grand Voyages

Maar waarom worden ze niet aanzien als wereldcruises?
Wel, omdat de meeste van hen niet rond de wereld
gaan - een eigenschap die eigen is aan wereldcruises. In
plaats daarvan, focust een Grand Voyage op een of twee
werelddelen. Sommige cruises varen bijvoorbeeld rond
Zuid-Amerika, of bevaren uitgebreid de Stille Oceaan en
Nieuw-Zeeland of Australië.
Een mooi voorbeeld van zo’n cruise is de Grand Asia &
Pacific Adventure van Holland America, van 34 dagen,
die vertrekt vanuit Los Angeles in California op 30
september met de MS Amsterdam.

Andere voorbeelden zijn: een 15 dagen lange cruise naar
Yokohama in Japan, 57 dagen tussen Los Angeles en
Sydney, of een 82 dagen durende rondtrip van en naar
Los Angeles op de Stille Oceaan via Alaska naar Hong
Kong, Japan en het Russische Kamchatka schiereiland.
Deze cruise mag dan wel de prijs van een kleine auto
hebben, maar een Grand Voyage van 34 dagen, naar
bijvoorbeeld Hong Kong, blijft met een prijs van 5.800
euro per persoon dan weer wél binnen een haalbaar
budget. Voor heel wat mensen wordt een dergelijke
droomcruise, misschien dan toch realiseerbaar!

Tokyo gepland voor 2019. Deze vertrekt op 2 februari
met Silver Muse en verkent Australië en de oosterse
kusten tot in Japan. Je kan een van de 5 delen van deze
cruise uitkiezen als je dat beter uitkomt: van Sydney tot
Auckland, van Auckland tot Bali, van Bali tot Singapore,
van Singapore tot Hong Kong en tenslotte van Hong
Kong tot Tokyo. Elk van deze delen duurt 15 à 20 dagen
en zijn navenant geprijsd - als je weet waar je moet
zoeken. Het makkelijkste is natuurlijk om even contact op
te nemen met je cruise-specialist, die kan je zeker verder
helpen.

Net als wereldcruises, kunnen Grand Voyages opgedeeld
worden in segmenten, waardoor de prijs, timing en
routes haast op maat kunnen gekozen worden. Het komt
ook de rederijen ten goede; niet iedereen kan zich drie
maanden vrijmaken om op cruise te vertrekken. Twee
weken daarentegen lukt meestal wel, zelfs al is dat alleen
maar om de Atlantische oceaan over te steken.

Uiteindelijk is er niet zo veel verschil tussen een segment
van een wereldcruise of een Grand Voyage - enkel dat
in het eerste geval het schip een route rond de wereld
vaart.

Sommige Grand Voyages kunnen in delen gevaren
worden, zelfs al kunnen ze niet specifiek zo in de catalogi
teruggevonden worden. De luxerederij Silversea heeft
een 79 dagen durende Grand Voyage van Sydney naar

Ongeacht welke cruise je kiest - en hoe lang die duurt - er
is er vast een bij die je interessant vindt. En wereldcruises
mogen voor de meeste liefhebbers dan een verre droom
zijn, voor de enkeling is het fantastisch. En wie zegt dat
dromen verboden is? Toch?
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Technisch huzarenstuk:
				
Silver Spirit wordt verlengd!
Zowat 9 jaar nadat het gebouwd werd in 2009, ligt
Silver Spirit opnieuw in het droogdok van Fincantieri
in Palermo, waar het schip letterlijk in tweeën wordt
gezaagd om nadien verlengd te worden: een technisch
huzarenstuk. We keken samen met andere journalisten,
Silversea management en specialisten hoe een
laatste stuk metaal werd doorgebrand. Niet veel later
begonnen hydraulische zuigers het voorste gedeelte
van het schip weg te duwen, iets wat zowat heel de
nacht duurde, waarna een 15 meter lang tussenstuk in
de opening kon worden geschoven.

846 ton staal, 110 km bekabeling en 8.000 meter
afvoerpijpen nodig.

Meer dan 500 arbeiders zullen zowat 450.000 uur bezig
zijn om het ambitieuze project te realiseren, dat op 5
mei moet afgewerkt zijn. Met deze ingreep wordt het
schip verlengd tot 210,7 meter. Er is voor deze operatie

Buiten zal het zwembad en het terras vergroot worden
(van 30 tot 45 meter) om nog meer van de zon te kunnen
genieten en een aerobics ruimte te kunnen voorzien.
Binnenin het schip wordt de Zagara Spa gebouwd en
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Het eindresultaat? Silver Spirit zal haar capaciteit
met zowat 12% verhogen, met meer opendekruimte
én dinercapaciteit. Er zullen voortaan 8 restaurants
aan boord zijn, waarbij nieuwe thema’s worden
geïntroduceerd: Atlantide, Indochine, Silver Note,
Spaccanapoli, zullen de al bestaande Seishin, La Dame,
La Terrazza en The Grill vervoegen. Silver Spirit zal
voortaan geen centraal hoofdrestaurant meer hebben.

worden er drie ruimtes toegevoegd aan de fitnessruimte.
Het Arts Café en Dolce Vita, twee nieuwe chique publieke
ruimtes, vergroten het entertaiment aanbod voor de
passagiers. De extra ruimte voorziet ook in 6 nieuwe
Silver suites, 26 Veranda suites en 2 Panorama suites. En
omdat er toch aan het schip wordt gewerkt, krijgen alle
andere suites aan boord ook een volledige update om
de Silversea kwaliteit te blijven garanderen.
Alvorens Silver Spirit aankwam in Palermo, legde het
schip aan in Chania in Kreta, waar Silversea het gebruikte
meubilair wegschonk aan een aantal goede doelen.
Chania is een bestemming die regelmatig wordt bezocht
tijdens de Silversea cruises en omdat het eiland de hulp
goed kan gebruiken, werd het geselecteerd voor de
donaties. In totaal werden 11 containers gevuld met
canapés, stoelen, gordijnen, computers en meer. Al
deze spullen zullen gebruikt worden voor sociale doelen
in ziekenhuizen, bejaardehuizen, scholen en andere
instituten op het eiland. Door deze actie, waar heel wat
mensen zullen van genieten, wordt de band tussen
Silversea en de lokale overheid nog sterker.

Het is boeiend om de dissectie van een 36.000 ton schip
mee te maken en te zien hoe de dag erna er een volledig
nieuw middenstuk in wordt gemanoeuvreerd.
“Het bijwonen van deze adembenemende fases van de
verlenging van Silver Spirit maakt ons uitermate trots”,
vertelt Barbara Muckermann, hoofd van de marketing
van Silversea. “We nemen ons vlaggenschip, Silver Muse
- dat sinds april 2017 in de vaart is - als inspiratie voor de
renovatie van onze vloot. Het verlengen en vernieuwen
van Silver Spirit zal de moderne elegantie van ons
nieuwste vlaggenschip met zich meebrengen en een
zelfde luxueuze vakantie-ervaring garanderen.”
Niet alleen groeit Silver Spirit in lengte, maar dus ook
in comfort. Van het verbeteren en herinrichten van de
publieke ruimtes tot de extra en mooiere suites: elk
aspect van deze verlenging wordt uitgevoerd om de
gasten nog beter te ontvangen. Met Silver Muse als
voorbeeld, zullen de passagiers van Silver Spirit alleen
maar beter worden van deze ongelofelijke ingreep.
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De vele
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facetten van zuidelijk Afrika
Wie er geweest is, sluit het continent in het hart: Afrika. Veelzijdig,
onherbergzaam, onbekend en uitgestrekt. We aanzien het vaak als
een geheel, maar het bestaat uit 54 onafhankelijke landen die samen
een oppervlakte bestrijken die driemaal zo groot is als Europa. Voor
velen is Afrika een continent waarover ze weinig weten, nochtans
heeft het een millennia-oude geschiedenis...

Veel gegevens over het continent zullen je verbazen:
er leven 1,2 miljard mensen - in Lagos, de hoofdstad
van Niger wonen bijvoorbeeld 2 keer zoveel mensen
als in België! Vanzelfsprekend is het de moeite waard
om op ontdekking te gaan in dit uitgestrekte gebied
en daarbij is een cruise zeker te overwegen. Met
een riviercruiseschip kunnen sommige interessante
streken bezocht worden - denk maar aan de Zambezi
of de Sénégal (zie p. 7 in dit magazine) - maar ook een
zeecruise biedt tal van mogelijkheden. In dit overzicht
geven we een aantal aanraders voor het zuidelijk
gedeelte van het continent.

walvissen en dolfijnen kunnen gespot worden. Dat
komt omdat de koude Benguelastroom veel voedselrijk
water aanvoert in de baai. Wie de baai bezoekt, heeft
kans om de inheemse Havisidedolfijn te zien: een kleine
dolfijnensoort met een prachtig drie-tinten grijs patroon
die in groepen tot 30 dieren langs de kust zwemt.
Visvangst is de voornaamste inkomst voor de bewoners
van Walvisbaai, al komt het toerisme dicht in de buurt.
Onmiddellijk ten zuiden van de stad begint de Namib
woestijn. Deze wordt aanzien als de oudste woestijn ter
wereld, met zandduinen die tot 300 meter hoog kunnen
worden! Een absolute must om te bezoeken, zo lijkt ons.

1. Walvisbaai - Namibië

2. Twyfelfontein - Namibië

Walvisbaai is gelegen aan de westkust van zuidelijk
Afrika en is de grootste havenstad van Namibië. De
baai voor de haven kreeg haar naam ... omdat er veel

Deze streek in het noordoosten van Namibië is al
millennialang bewoond, sinds het stenen tijdperk. Het
gebied is vooral bekend dankzij de duizenden eeuwen-
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1. Walvisbaai

2. Twyfelfontein

3. Kaapstad

oude gravures en rotsschilderingen die er aan het eind
van de 19e eeuw werden ontdekt. De door UNESCO
erkende kunstwerken zijn moeilijk te dateren, al
vermoeden onderzoekers dat de oudste zo’n 10.000
geleden werden gemaakt. Ze tonen allerhande
diersoorten en abstracte, geometrische patronen.
Twyfelfontein ligt in Damaraland, een rotsachtig
woestijngebied waar je heel wat dieren in het wild kunt
zien, zoals gemsbokken, leguanen en struisvogels.
3. Kaapstad - Zuid-Afrika
Kaapstad ligt in het uiterste zuidwesten van Afrika.
Al in de 17e eeuw was het een bevoorradingshaven
voor Nederlandse schepen, op hun handelsreizen
naar het Verre Oosten. Een van de voornaamste
herkenningspunten in Kaapstad is de Tafelberg, makkelijk
te herkennen aan haar 3 km lange afgeplatte top, waar
soms een wolkensluier als tafelkleed overheen ligt.
Kaapstad is een fantastische stad waar je je onmogelijk
kan vervelen. Er zijn tal van bezienswaardigheden,
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4. Kruger Nationaal Park

aangename winkelstraten zoals Long Street, St. George’s
Mall en het Old Town House, waar schilderijen van oude
meesters zoals Anthony van Dyck of Frans Hals hangen.
Een must is Robbeneiland, waar oud-president Nelson
Mandela jarenlang werd gevangen gehouden door
het Apartheidsregime - het is een beklijvende ervaring.
Als je de kans hebt, bezoek dan zeker de Bo-Kaap,
een wijk waarvan de huizen in allerlei felle kleuren zijn
geschilderd. Ga zeker even langs bij Biesmiellak, een
restaurant waar je de authentieke Cape Malay keuken kan
proeven - liefst met een glas uitstekende Kaapse wijn.
Moenie worry nie!
4. Kruger Nationaal Park - Zuid-Afrika
In het noorden van Zuid-Afrika vind je het in 1926
opgerichte wereldberoemde Kruger Nationaal Park,
genoemd naar een van de initiatiefnemers van het
reservaat, president Paul Kruger. Het is 20.000 km² groot
(zowat 2/3e van de oppervlakte van België) en er is een
enorme variatie aan diersoorten te vinden, waaronder

5. Maputo

de Big Five: de leeuw, buffel, luipaard, neushoorn en
olifant. Tijdens een safari - wat een absolute aanrader is
- is de kans groot dat je sommigen van hen van dichtbij
zal kunnen aanschouwen, net als giraffen, kuddes
zebra’s, nijlpaarden, bavianen, krokodillen en natuurlijk
honderden vogelsoorten. Uniek!
5. Maputo - Mozambique
Maputo, de hoofdstad van Mozambique is een stad
van duizenden kleuren en contrasten. Hier voel je de
sfeer van Afrika tot in je poriën. Het is een bijzondere
ervaring om over de dagelijkse markt Mercado Minicipal
te kuieren, tussen groenten en fruit dat je nooit eerder
zag, felgekleurde stoffen en houtgesneden kunstwerken,
het ene al geslaagder dan het andere. De plaatselijke
keuken is een al even boeiende ervaring: Afrikaanse
gerechten met Portugese en Indische invloeden. Een
culinaire ontdekkingstocht waarbij nieuwe bereidingen
van garnalen, inktvis en mosselen je zullen verbazen.
Heb je de tijd, dan is het Maputo olifantenreservaat het
bezoeken waard. Er leven zo’n 350 olifanten, maar je
kunt er ook andere dieren spotten, zoals krokodillen,
nijlpaarden en duizenden tropische vogels.

6. Victoria Watervallen - Zimbabwe/Zambia
Wanneer David Livingstone als eerste westerling de
watervallen op de grens tussen Zambia en Zimbabwe
zag, schreef hij: “Geen enkel uitzicht in Engeland
kan de schoonheid hiervan overtreffen”. De Schotse
ontdekkingsreiziger stootte op 16 november 1855,
tijdens een reis van de westkust naar de oostkust van
zuidelijk Afrika op de bijna 2 km lange watervallen
en noemde ze prompt naar de toenmalige koningin
van Engeland: Victoria. De watervallen zijn een van de
voornaamste toeristische trekpleisters van het continent.
Per minuut stort er 500 miljoen liter water 100 meter in
een kloof die ontstaan is in het Tertiair.
De Victoria watervallen werden vrij snel een toeristische
attractie: spoorlijnen werden in het begin van de 20e
eeuw aangelegd vanuit Kaapstad in het zuiden en
Congo in het noorden en in 1904 ging het Victoria Falls
Hotel open. Vandaag bezoeken honderdduizenden
de legendarische watervallen en de nationale parken
in de buurt. Er kunnen buffels, olifanten, giraffen en
antilopen gezien worden en met wat geluk zelfs leeuwen,
luipaarden of jachtluipaarden. Wie er ooit geweest is,
zal ongetwijfeld begrijpen waarom zelfs een ervaren
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6. Victoria watervallen

ontdekkingsreiziger als David Livingstone zo onder de
indruk was van deze natuurpracht.
7. Karibameer - Zambia
Het Karibameer, op de grens van Zambia en Zimbabwe,
ligt zowat 400 km stroomafwaarts van de Victoria
watervallen en is ontstaan wanneer in 1959 de Zambezi
rivier werd afgedamd. Het meer, dat 280 km lang en 40
km breed is, verplichtte niet alleen 57.000 Tonga om
te verhuizen, ook een enorm aantal dieren moest een
nieuw leefgebied opzoeken. Sommigen werden door het
opkomende water zelfs ingesloten, maar werden tijdens
een grote reddingsoperatie ontzet.
Het Karibameer bracht veel verandering voor de 2
buurlanden: het voorziet hen van elektriciteit, laat toe
de watertoevoer voor de lagergelegen gebieden te
regelen én is door de visvangst een bron van inkomsten
voor de plaatselijke bevolking. Voor de Tonga was het
echter een hele aanpassing om het gebied te verlaten
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en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Er kan ook
gecruised worden op het Karibameer. Daarbij zijn de
dieren en de indrukwekkende bergen rond het meer
de hoofdrolspelers. Tijdens een cruise leer je meer over
de dorpen op de oevers van het meer, de dieren die
er leven - je zwemt er best niet, want in het Karibameer
zijn de krokodillen heer en meester - en de vogels
die er broeden, zoals de elegante zwarte reiger en de
indrukwekkende Afrikaanse zeearend. En dan nog dit:
de zonsondergangen op het meer zijn een onvergetelijk
onderdeel van iedere cruise.
8. Zanzibar
Zanzibar is een van de specerijeneilanden voor de kust
van Tanzania en is bekend omwille van de productie
van kruidnagel, peper, kaneel en nootmuskaat. Voor
toeristen is Zanzibar een échte vakantiebestemming:
overvloedige zon, prachtige stranden met veelkleurige
schelpen, blauwe zee ... Het is een paradijs voor wie
van watersporten en duiken houdt. Duikers hebben

7. Karibameer

8. Zanzibar

er regelmatig de gelegenheid om te zwemmen met
dolfijnen, walvishaaien of zelfs reuzenmanta’s. De
belangrijkste stad op het eiland heet ook Zanzibar en
is opgedeeld in New Town en Stone Town. Het laatste
is het historische deel, met huizen die gebouwd zijn in
koraalsteen. Stone Town is gevuld met kleine steegjes,
terrasjes, shops en cafés. Je vindt er ook het huis waar
Queen frontman Freddy Mercury is geboren, maar veel
meer dan een herdenkingsplaatje is er niet te zien. Een
interessante bezienswaardigheid is het paleis van de
Sultan, waarin een klein museum is ondergebracht. Maar
onthou vooral dat Zanzibar genieten is van de zon, de
zee en het rustige ritme van iedere dag.
9. Tsingy de Bemaraha - Madagascar
Wie Madagascar zegt, denkt onmiddellijk aan baobabs
- de typische bomen die ook wel apenbroodbomen
worden genoemd en te herkennen zijn aan hun dikke,
hoge stam en compacte, horizontaal uitgestrekte
kruin. Madagascar is een groot eiland waar heel wat te

9. Madagascar

ontdekken valt, maar omdat we maar een bestemming
konden kiezen, stellen we het natuurreservaat Tsingy
de Bemaraha voor, aan de westkust van het eiland,
ten noorden van de stad Morondava. Op de weg van
Morondava naar het reservaat, passeer je langs de
Avenue of the Baobabs, waar je de bijzondere bomen
(die tot 800 jaar oud kunnen worden) kunt zien. Tsingy
de Bemaraha is een natuurreservaat dat is opgenomen
in de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een
mengeling van tropische wouden, mangroven en grillig
gevormde kalksteenrotsen die een karstlandschap
worden genoemd. Er leven tal van diersoorten, waarvan
heel wat endemisch, zoals de ringstaartmangoest en het
vingerdier, een uiterst zeldzame maki.
Zuidelijk Afrika heeft een immense diversiteit en
boeiende natuur en cultuur. Het onbekende zou je echt
niet mogen afschrikken, zeker niet als je het bezoekt in
de comfortabele luxe van een cruise, waar professionele
begeleiders je deskundig wegwijs maken.
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Prelude voor een Symfonie

Tekst en foto’s: Mike Louagie

Van een privilege gesproken. Samen met een beperkt
aantal journalisten mag ik op de scheepswerf van SaintNazaire een bezoek brengen aan de Symphony of the
Seas. We zijn midden februari en op 31 maart stappen
de eerste betalende passagiers aan boord. Veel tijd is er
niet meer. “Het schip is voor 95% klaar,” zegt onze gids
Raimund Gschaider. Hij is de verantwoordelijke voor de
hotel operaties van Royal Caribbean.
Nog vijf percent af te werken lijkt niet veel, en toch zullen
de komende weken hectisch zijn. Het schip moet nog
twee keer op proefvaart om alles uit te testen. Elke dag
komen meer bemanningsleden aan boord. In totaal meer
dan tweeduizend, die elk hun plekje moeten krijgen.
Terwijl de vakmensen de laatste zaken afwerken gaat de
crew het schip tot leven brengen, een machtige oefening
in planning en coördinatie.
Het eerste voedsel is aan boord en wij mogen als
eerste in het restaurant eten, uit borden die recht uit de
verpakking komen.
Symphony of the Seas is het vierde schip van de Oasisklasse. Het wordt meteen ook het grootste cruiseschip
ter wereld, nog een beetje groter dan zijn voorgangers.
Door het achterste ‘Boardwalk’ gedeelte langer te maken
konden er 28 suites toegevoegd worden. Dat resulteert
in een hogere tonnenmaat, en een hogere capaciteit, tot
wel 6.680 passagiers.

Wie vertrouwd is met Oasis-, Allure- of Harmony of the
Seas voelt zich aan boord van de Symphony meteen
thuis. Het grondplan is nagenoeg identiek, met de Royal
Promenade binnenin, het Central Park (met échte bomen
en planten) vooraan en de Boardwalk achteraan.
De creativiteit van Royal Caribbean kent geen grenzen.
Elk schip omvat verrassingen. Soms gaat het om
technische innovaties, omdat er toch al vlug een jaar of
twee tussen elk schip ligt. Technologie staat niet stil.
Met de Symphony bv. introduceert Royal Caribbean
een nieuwe app om het inschepen nog efficiënter
te laten verlopen. Het is gebaseerd op het
maken van een ‘security selfie’, zodat je dankzij
gezichtsherkenningstechnologie nog sneller kan
inschepen. Want laat je niet afschrikken door deze
mastodont. Alles is zo goed georganiseerd dat veel
dingen soms vlotter verlopen dan op minder grote
schepen.
We mogen van een ander nieuw hoogstandje proeven
in Studio B, de ruimte met de ijsschaatspiste. Dankzij
zes laserbeamers kunnen videobeelden geprojecteerd
worden op de gehele oppervlakte van de ijspiste. Eerst
krijgen we een zonne-eclips te zien. Wat volgt is nog
spectaculairder: het lijkt of de vloer overstroomt, tot het
water plots begint aan te vriezen. We horen en zien het ijs
kraken. Indrukwekkend.
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Om niet uit te glijden op het ijs staat Nick Weir
op een matje. Hij was ooit cruisedirecteur en is nu
verantwoordelijk voor het entertainment van alle
schepen van Royal Caribbean. “Planeet ZSM moet
veroverd worden,” zegt hij. Pardon? “Neem een duik in
het even duistere als futuristische fluodecor en vecht
gewapend met je lasergun een intergalactische oorlog
uit!” In andere woorden: Studio B wordt een attractie
rijker: een lasertag circuit. In het Royal Theater wordt het
entertainment naar een nog hoger niveau getild. Naast
de Broadway-show ‘Hairspray’ komt er een spektakel
dat hulde brengt aan de lucht- en ruimtevaartpioniers.
Een replica van het eerste vliegtuig van de gebroeders
Wright zal boven het publiek vliegen. Wow! In de scene
met het ISS-ruimtestation zal het lijken of de dansers over
het podium zweven in een staat van gewichtloosheid.

boord van een kolossaal schip, bijna klaar. Gewapend
met vodden en sprays controleert een legertje van
poetsers elke vierkante centimeter op vlekken of
lijmresten. Voor mij lijkt de Royal Promenade zo goed als
af, op de nieuwe Starbucks kiosk na.
De Vitality Spa, iets hogerop, ziet er nog wat kaal uit.
Bergen meubels staan nog opgestapeld in hun originele
verpakking. En die heerlijke warme-mozaïeken ligbedden
zitten nog veilig in de bubbelfolie.
In het Central Park is nog geen struik of plant te
bespeuren. “Dit is een serieuze challenge,” zegt
Raimund. “We kunnen niet toveren. We hangen af
van de seizoenen. Ook de verschillen tussen de
omstandigheden hier, en later in de Caraïben, zijn zeer
groot. Heel wat beplanting zal moeten veranderd worden
eens we de Middellandse Zee verlaten.”

Werfpromenade

In het Solarium is nog veel werk aan de winkel. Het
Solarium, dat is die prachtige met-glas overdekte ruimte
helemaal vooraan, exclusief voor volwassenen. Hier
lijkt het of men pas aan de vloertegels is begonnen.
Het ontwerp dat aan de ingang prijkt is veelbelovend.
“We hebben het solarium volledig hertekend,” legt
Raimund uit. “Het zal terug een zwembad hebben (wat

Met onze helm op wandelen we door het schip. Op
de meeste plaatsen zijn de werkmannen vooral bezig
met de afwerking van details. De laatste panelen, de
laatste lichtarmaturen. Als je bedenkt dat het eerste staal
versneden werd in maart 2015. En nu sta ik hier aan
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er op de Harmony niet was) en de ruimte zal volledig
geklimatiseerd zijn.”
Familiesuite
Jammer, de nieuwe ‘UFS’ loft is nog niet klaar. De
tekening van de ‘Ultimate Family Suite’ spreekt
boekdelen. Ik vind de naam goed gekozen. Het is een
ruime loft met bovenaan de kamers. Ouders nemen de
trap, maar de kinderen, die glijden van hun bed recht de
woonkamer in. De tieners zullen helemaal weg zijn van
het kleurrijke decor, de privé 3D-cinema, de air-hockey
tafel, en de biljarttafel die op het enorme terras staat.
‘Vervelend’ detail: er is slechts één UFS op het ganse
schip. Wedden dat je die een jaar op voorhand moet
reserveren, net als de indrukwekkende Royal Suite?
Misschien is de grootste bedrijvigheid nog te merken
op de buitendekken. Kranen zijn voortdurend in de weer
om dingen aan en af te voeren. Overal wordt geschuurd,
gepoetst, gefinetuned. De Boardwalk en het Aquatheater
moeten we om veiligheidsredenen observeren vanuit
--letterlijk-- Wonderland, het restaurant waar je eet
als in een sprookje. De zip-line, de surfsimulators, de

klimmuren, de glijbanen, ... Wie nog nooit aan boord
van dit soort schip is geweest weet niet wat hij ziet. Die
hallucinante dubbele glijbaan achteraan, ooit wil ik me
daar wel eens in wagen. Hoe zou het voelen om tien
dekken naar beneden te suizen?
Honger naar meer
Als je alle restaurants en bars aan boord wil uitproberen
zit er maar een ding op: twee cruises na elkaar boeken.
Dubbele ‘pech’, op de Symphony zijn er nog twee
specialiteitenrestaurants bij gekomen: de visbrasserie
Seafood Hooked en El Loco Fresh Mexican.
Ons werfbezoek zit erop. Als je dit artikel leest heeft
Symphony of the Seas net haar eerste passagiers
aan boord. Heel de zomer lang vaart het schip in de
Westelijke Middellandse Zee, naar havens als Rome,
Napels, Palma de Mallorca, Barcelona en Marseille.
Vanuit Barcelona zet de kolos op 28 oktober koers naar
Miami, waar het meteen ook zal gebruik maken van een
gloednieuwe terminal. Het schip blijft dan cruisen in de
Oostelijke en Westelijke Caraïben.
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Haven in de schijnwerpers

Het bouwen van een nieuwe wereld

Sanya
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China is goed in bouwen - dat is in heel het land te
merken. Wolkenkrabbers in tal van steden schieten
aan een hoog tempo uit de grond. Ook in het uiterste
zuiden van China, op het eiland Hainan, is dat het geval.
Gelegen in de Golf van Tonkin, is in het zuiden de stad
Sanya gelegen. Het is de op-een-na grootste stad van
Hainan en groeit in populariteit bij toeristen omwille van
het aangename tropische klimaat en de hypermoderne
architecturale projecten die er gebouwd werden.
Wie er met een cruiseschip aanmeert, ziet onmiddellijk
een van de blikvangers van de stad: het kunstmatige
Phoenix Island, met wolkenkrabbers die aan gigantische
zeilen doen denken en waarvan het grootste een
7-sterren (!) hotel is met een spectaculair uitzicht op de
baai en de stad. Sanya mag dan wel al meer dan 2.200
jaar bestaan, het is pas de laatste 30 jaar dat het groeit
en aan belang toeneemt. Zo werd in 2005 de Guanyin
van de stad ingehuldigd - een enorm boeddhistisch
beeld dat Guanyin driemaal afbeeldt. Om je een idee te
geven: met haar 128 m is dit beeld anderhalve keer zo
groot als het vrijheidsbeeld in New York. Elke zijde heeft
een andere betekenis: een kijkt uit op de stad, terwijl de
andere twee uitkijken op de Zuid-Chinese Zee, als een
zegen op China en de rest van de wereld.
Sanya heeft een 7,5 km lang strand, waar heel het jaar
rond mensen genieten van de heerlijk warme zon - in
januari, de koudste maand van het jaar, is het er nog
gemiddeld 21 °C. Heel wat toeristen bezoeken ook
Luhuitau Park, een mooi verzorgd park met prachtige

bomen en bloemenstruiken. Bovenaan is er een stenen
beeld dat een oude legende vertelt van een jager die
dagenlang een hert opjoeg. Wanneer het hert in Sanya
kwam en door de zee geen kant meer op kon, kwam
het oog in oog met de jager. Het hert veranderde in een
knappe vrouw en de jager kon het niet over zijn hart
krijgen ze te doden. Sterker nog: hij werd verliefd op
haar. Koppels die het park bezoeken, laten aan het hek
rond het beeld een hangslotje achter, in de hoop dat hun
liefde blijft duren zolang het slot blijft hangen.
Rond Sanya is er ook heel wat natuur te vinden, zowel in
het water als op het land. Na de vele werken, keert het
leven in de Zuid-Chinese Zee weer naar Sanya en kan
er voor de kust soms zelfs een zeldzame witte dolfijn
worden gespot. De tropische wouden rond de Nuilin
berg zijn dan weer een thuis voor honderden vogels en
andere diersoorten. Wie 80 km landinwaarts gaat, naar
het Bauangling Nationaal Park, kan misschien zelfs een
van de meest zeldzame apensoorten ter wereld horen:
de Hainan gibbon. ‘s Ochtends, vlak na zonsopgang,
klimmen een aantal van de soort naar de top van de
boomkruinen om er een lang lied in te zetten, dat snel
wordt nagezongen door de andere gibbons in de buurt.
Sanya is geen alledaagse vakantiebestemming,
maar de combinatie van nieuwe luxe, prachtig weer
en overweldigende natuur vlakbij, heeft een aantal
cruiserederijen ertoe gebracht het op sommige
vaarschema’s te plaatsen. Terecht, zo denken wij, want
wat is er nu spannender dan een ontdekkingstocht in een
nieuwe wereld?
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Actieve Riviercruises:
te voet of met de fiets op ontdekking

Nog niet zo lang geleden kon een riviercruise omschreven worden als een klassieke vakantie die je op een
rustige manier door het hart van Europa bracht. Vandaag is een riviercruise echter maar zo rustig zoals
je zelf kiest. Excursies en route opties worden almaar breder en wellness - zowel aan boord als op de
bestemmingen - is belangrijker dan ooit. En dat is goed nieuws voor wie een actieve riviercruise wilt.
De meer actieve riviercruises worden steeds populairder. In die mate zelfs, dat zowat iedere riviercruiserederij actieve en spannende dingen heeft toegevoegd aan haar Europese routes. Sommige van hen hebben
zelfs samenwerkingen afgesloten met bedrijven om er speciale themareizen van te maken.
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Zelfs al ben je in het verleden met een bepaalde rederij
op reis geweest, dan wil dat nog niet zeggen dat
diezelfde rederij vandaag niet alles te bieden heeft wat
je zoekt. Zo heeft AmaWaterways het afgelopen jaar een
Wellness programma geïntroduceerd op zes van haar
schepen. Viking River Cruises begint dan weer met het
aanbieden van begeleide fietstochten of trektochten
met een gids op sommige bestemmingen en ook

Scenic kondigde aan dat het een partner vond om fietsriviercruises te organiseren.
Van rustig rondkuieren tot stevige wandeltochten
Hoewel riviercruises nog altijd erg ontspannende
vakanties zijn, wordt het actieve ‘doe-gedeelte’ van
het programma alsmaar belangrijker. Landexcursies
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in kleinere dorpjes en steden, worden steeds meer
aangeboden in de vorm van gegidste wandelingen tot
meer stevige trektochten.
Daar waar de klassieke excursies - voornamelijk die
van de grotere zeecruiserederijen – een combinatie
vormen van een gegidste rondleiding te voet met een
panoramische stadstour aan boord van een autocar,
focussen de riviercruiserederijen zich meer op het actieve
gedeelte. Maar noem een wandeling niet zomaar een
wandeling; in functie van je mobiliteitsniveau kies je voor
een actieve, normale of langzame wandeltocht. Wees
gerust, zelfs voor de meest actieve wandelingen hoef je
heus geen topsporter te zijn om eraan deel te nemen,
al is een minimaal uithoudingsvermogen en enige
flexibiliteit essentieel.
Fintess centers & gezonde levenswijzen
De meeste riviercruiseschepen hebben een kleine,
maar functionele fitnessruimte die perfect is voor
wanneer het wat minder mooi weer is, of wanneer er
wordt gevaren. Meestal is er ook een wandelparcours
aangelegd dat traditioneel rond het bovenste zonnedek
is gelegen. Je zult er niet al te veel mensen zien joggen
- er bevinden zich immers gasten in de hutten onder
het dek - maar een flinke wandeling is een goeie manier
om je conditie toch enigszins op peil te houden, terwijl

34-35

je geniet van het landschap dat voorbij glijdt. Sommige
riviercruises stellen wellness-classes en activiteiten voor,
net als de mogelijkheid om te kiezen voor gezonde
maaltijden. Waar dit vroeger voornamelijk voor speciale
themacruises bestond, zijn dit soort mogelijkheden nu
omzeggens standaard. Je kan op het dek deelnemen aan
een yogaklas of meedoen met de ochtendgymnastiek
alvorens te genieten van een gezond ontbijt.
AmaWaterways heeft zelfs een wellness-specialist aan
boord van sommige schepen. Hij geeft tal van cursussen
zoals yoga, stretching, circuit training of zelfs begeleide
joggings ‘s morgens. Deze wellness-specialist geeft ook
lezingen over gezonde voeding of relaxatietechnieken.
AmaWaterways besteedt veel aandacht aan gezond eten;
de ingrediënten die worden gebruikt voor de gerechten
worden lokaal gekocht. Je kan glutenvrij, zoutarm en
vegetarisch eten en detox- of edelsteenwater drinken een nieuwe gezondheidstrend zo blijkt, we moesten het
zelf ook even opzoeken...
Naast dit wellness aanbod, hebben de schepen
van AmaWaterways ook een hele reeks fietsen, een
fitnessruimte, jacuzzi’s, een zwembad en wandelpaden
aan boord. De zwembaden van riviercruiseschepen zijn
ideaal om je even te verfrissen of simpelweg even aan
pootjebaden te doen - om echt baantjes te trekken zijn
ze misschien iets te klein.

Fietsen en cruisen
Het aantal fietsen op rivierschepen neemt bij bijna
alle rederijen toe, waardoor gasten zelfstandig of in
groep de regios waar ze komen, kunnen ontdekken.
Deze manier van zich verplaatsen is ideaal, zeker in de
kleinere Europese steden van waaruit er fietstochten
worden georganiseerd van het ene dorp naar het andere,
waardoor je de streek veel intenser kunt leren kennen.
Een aantal rederijen gaat nog een stap verder door
fiets-themacruises te organiseren. Deze begeleide
tochten zijn op maat gemaakt en kunnen een brede
waaier aan liefhebbers aanspreken, zolang je er geen
problemen mee hebt om op kasseiwegen en straten te
fietsen. De programma-verantwoordelijken aan boord
geven daags tevoren aan hoeveel kilometer er op het
programma staat en hoe heuvelachtig de route is, zodat
iedereen de best bij hem/haar passende fietstocht kan
selecteren. Voor de echte fietsliefhebber zijn er de ware
fietscruises. AmaWaterways is een voorloper op dit
gebied en precies daarom ging het een samenwerking

aan met Backroads om fietsdagen te organiseren voor
singles, koppels of families. Geïnteresseerden kunnen
mee met de standaard cruises, maar er zijn ook charters,
waarbij iedereen aan boord ingeschreven is om deel te
nemen aan de Backroads fietstochten. Scenic werkt voor
vergelijkbare fietscruises samen met Trek Travel.
Verschillende andere rederijen, waaronder CroisiEurope
en de luxerederij UniWorld Boutique River Cruise
Collection hebben vergelijkbare cruises op hun
schema’s voor 2018 en de kans is groot dat anderen hun
voorbeeld zullen volgen.
Ongeacht of je een geoefende wandelaar of fietser
bent, de rederijen nemen heel wat initiatieven om
verschillende types van reizigers aan te trekken. Door
steeds meer op maat gemaakte formules te introduceren
waarbij ieder zijn eigen tempo kan bepalen, worden
riviercruises nog aantrekkelijker. Nu de rederijen zich van
hun meest creatieve kant laten zien voor de excursies, zal
iedereen een ontdekkingstocht kunnen kiezen die het
best bij hen past.
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Boek nu reeds uw cruise met Celebrity Edge voor 2019.
Caraïben van januari tot april – Middellandse Zee van mei
tot oktober. Info & reservaties bij uw cruisespecialist.

