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Ondanks de douche had ik de indruk dat ik nog naar 
zwavel rook. Vandaag lag ons schip in Husavik. Het 
Myvatn meer en de Hveraströnd zwavelbronnen zijn 
ongetwijfeld het meest spectaculaire landschap dat ik 
tot nog toe op deze IJslandcruise heb gezien. Met de 
pruttelende modder en de stinkende fumarolen, leek 
of we op de maan aan het wandelen waren. Of was het 
Mars? Ons kleine schip zet koers naar Grundarfjörður. Dat 
betekent dat we helemaal ten noorden van IJsland varen, 
vlak tegen de poolcirkel. Omdat het begin juli is gaat de 
zon op deze breedtegraad amper onder.

Na het diner is de hemel grijs, als op een gewone 
bewolkte dag. Ondertussen is het echter bijna tien uur. 
Als ik naar de horizon kijk lijkt het of er in de verte een 
opklaring is. Misschien zien we wel de middernachtzon?
Op mijn smartphone heb ik zo’n handige app waarmee je 
kan zien weke schepen in de buurt varen. (MarineTraffic) 
Daarop merk ik dat we tegen middernacht een ander 
cruiseschip gaan kruisen. Als fotograaf denk ik natuurlijk 
meteen aan de mogelijkheid om dat schip (van P&O 
Cruises) te vereeuwigen met de middernachtzon.
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Compositie met schip en middernachtzon

Het kost me geduld en twee glazen wijn. Twee uur lang 
ga ik in de panoramabar zitten, in een erg strategische 
positie. Mijn stoel is zo gedraaid dat ik de horizon kan 
aftasten.

En ja, tegen middernacht gebeurt het mirakel. De zon 
komt onder het wolkendek heen, net als we het ander 
schip kruisen. De meeste andere passagiers liggen al te 
slapen. Voor een keer worden de tooghangers beloond. 
En kan ik naar huis met een mega foto.   

Over de grote foto op de vorige pagina: 

Foto: Mike Louagie

Foto: Mike Louagie



Compositie met schip en middernachtzon

Voorwoord

Een mijlpaal

Driewerf hoera ! Een jubileum wordt gevierd. Samen met de uitgave van onze nieuwe jaarbrochure 
‘Cruise Kompas 2019/20’ mogen we gerust van een mijlpaal spreken met de publicatie van dit 50ste 
nummer van Cruise Magazine. Een geschikte moment om even terug te blikken – meer daarover 
op pagina 7 – maar vooral om vérder te kijken naar wat de toekomst ons brengt. Wat meteen ook 
de rode draad door dit nummer vormt: de toekomst van het cruisen. Hoe zorgen we ervoor dat de 
generatie die na ons komt, ook nog op cruise kan?

De cruisesector beseft maar al te goed dat ongebreideld groeien hetzelfde is als de tak afzagen 
waarop je zit. Een grote uitdaging – niet enkel voor de cruisemaatschappijen – maar voor de 
reissector in het algemeen, is het overtoerisme. We zijn hier niet blind voor en kijken graag mee in de 
richting van een duurzame toekomst. Hoe daar anno 2018 over wordt nagedacht, lees je op pag. 14

Ook nieuwe bestemmingen als Cuba, krijgen te maken met een massale groei aan toeristen die 
het land bezoeken na het wegvallen van het embargo tot stand hield tot 2016. Hoe dan ook, de 
oceanen zijn groot en waar water is, kan gevaren worden. Cruises naar de meest afgelegen plekken 
van de wereld worden voor iedereen toegankelijk. Gelukkig worden de regels voor het gebruik van 
schonere en fossiele brandstoffen almaar strenger.

Laat je gerust verleiden tot een avontuurlijke riviercruise op de Mekong of een cruise naar het ‘einde 
van de wereld’ in Patagonië & Antarctica. Verderop in dit nummer krijg je alvast genoeg inspiratie…

PS: Mogen we tenslotte ook nog jou als trouwe lezer hartelijk bedanken? We wensen je veel 
leesplezier met dit extra dikke jubileumnummer.

Het voltallige team van ATC Cruises en Cruise Plus.
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Waar 10 jaar geleden de bouw van een nieuw schip ons nog deed 
opkijken van verbazing, is dat anno 2018 dagelijks nieuws geworden.
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Crystal Cruises lanceert nieuwe ‘Diamond Class’ schepen
Luxerederij Crystal Cruises bouwt – net als veel andere 
cruisemaatschappijen – aan de uitbreiding van haar vloot. 
De nieuwe serie ‘Diamond Class’ luxeschepen zullen 67.000 
brutoton meten en plaats bieden aan ‘slechts’ 800 gasten. 
Het ruimtegevoel aan boord is zo opnieuw bijzonder groot 
en in lijn met Crystal Cruises’ award-winnende Crystal 
Symphony en Crystal Serenity. 

Ook de luxueuze designelementen, het interieur, publieke 
lounges en restaurants zullen een weerspiegeling zijn van 
Crystal’s verfijnde stijl en service. Behalve de bestaande 
voorzieningen worden er op de schepen ook nieuwe 
faciliteiten en publieke ruimtes geïntroduceerd om de 
beleving naar een nog hoger (luxe)niveau te brengen en de 
gasten aan boord een ruimere keuze te bieden. Het eerste 
schip komt in de vaart in 2022 en zal worden gebouwd op 
de MV Werften scheepswerf in Stralsund, Duitsland. 

Seabourn brengt je naar het hart van Alaska

Geïnspireerd door het succes van de twee vorige 
seizoenen heeft Seabourn beslist om opnieuw de Sojourn 
te positioneren in Alaska. Het grote voordeel is dat je met 
slechts 450 passagiers een veel grotere immersie in de 
bestemming beleeft. Naast de bekende havens gaat het 
schip ook naar plaatsen waar de grote jongens niet komen. 
De Seabourn Sojourn zal tussen juni en oktober tien cruises 
maken van 11,12 of 14 dagen.
Er zijn drie varianten (die combineerbaar zijn).
1) Een noordwaartse cruise (11d) met vertrek uit Vancouver 
en aankomst in Seward (Anchorage). Dit is ideaal als 
kennismaking met Alaska. 
2) Een zuidwaartse cruise (14d), waarbij de nadruk ligt op 

de gletsjers en de fjorden.    
3) In- en ontschepen in Vancouver, voor een Alaska 
cruise (12d) in combinatie met de Inside Passage (British 
Columbia). 

Net als op een expeditiecruise zullen er natuurkundigen 
meevaren. Ze geven voordrachten en begeleiden 
uitstappen. Onder de noemer “Shore-ex ventures” kan 
je geweldige landingen boeken met de zodiac of kajak, 
of kan je fikse  wandelingen gaan maken om de natuur 
van heel dicht te beleven.   Wie van die natuur maar niet 
genoeg krijgt kan de cruise combineren met een Seabourn 
landarrangement in het Denali National Park.
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Time Magazine kiest de 100 geweldigste plekken 
van 2018. En daar zitten 5 cruiseschepen bij!
In de editie 3 september 2018 van het wereldberoemde 
Time Magazine, wordt voor het eerst een lijst van 100 
plekken op aarde die je zeker moet hebben bezocht, 
gepubliceerd. In die lijst staan prachtige architecturale 
parels, zoals de Tianjin Binhai bibliotheek in China, 
prachtige boomwoningen in Zweden en themaparken 
zoals Disney’s World of Avatar in Florida. Maar, en dat 
is bijzonder, er worden ook 5 cruiseschepen vermeld 
waarmee je zeker eens op vakantie moet! 
Het eerste schip in de lijst is Symphony of the Seas, 
’s werelds grootste cruiseschip van Royal Caribbean 
Cruises. Het staat in de lijst omdat het zo overweldigend 
is: ’s werelds langste waterglijbaan op zee (10 
verdiepingen hoog), een park dat groter is dan een 
voetbalveld en accommodaties die zijn ingedeeld als 
stadsbuurten. Het tweede schip dat vermeld wordt door 
Time Magazine, is Le Lapérouse van Ponant. De redactie 
was vooral onder de indruk van de Hermès producten 
die in de suites worden aangeboden, de Michelin chef 
en Blue Eye, de onderwater lounge waar de gasten niet 
alleen kunnen zien wat er onder de waterlijn te zien 
is, maar er ook kunnen luisteren naar de geluiden van 
de diepzee. Het derde schip is Norwegian Bliss, een 
schip dat zowat 1 miljard dollar heeft gekost. De reden 
om dit schip te kiezen wordt als volgt samengevat: 
“Als het 320 meter lange cart-circuit aan boord klinkt 
als een kinderdroom, dan is dat ook zo: het idee komt 

De geschiedenis (en toekomst) van 
Cruise Magazine

van de kleinkinderen 
van Frank del Rio, de 
CEO en president van 
Norwegian Cruise Line 
Holdings. Maar het 
schip, dat ruimte biedt 
voor 4.000 passagiers, 
dat in juni haar eerste 
cruise ondernam in 
Alaska, heeft ook heel wat 
attracties voor volwassenen, zoals een onboard casino 
en een 1.800 m2 grote observatielounge.” Nummer 4 
in de lijst is Viking Orion, een schip dat de ruimte als 
thema heeft. Letterlijk dan, want het schip, dat deze 
zomer voor het eerst uitvoer in de Middellandse Zee, 
heeft een indrukwekkend planetarium aan boord, is 
voorzien van tal van NASA foto’s en wordt begeleid door 
Howard Parkin, een specialist die op enthousiaste wijze 
lezingen geeft over de planeten, sterren en ruimtevaart. 
Ook vermeld in de lijst, is A van Uniworld. Met A mikt de 
rederij op gasten met een leeftijd tussen 21 en 45 jaar 
voor haar riviercruises. De redactie prijst A omdat het 
“deels boutique hotel is, deels yacht en deels een lokale 
hotspot, om het even waar het aanmeert.”  
Met deze 5 schepen heeft Time Magazine een 
gevarieerde en boeiende keuze gemaakt. We kijken nu al 
uit naar de lijst van 2019!  

Een 50ste nummer laat niet enkel de nodige toeters en 
bellen horen, het is ook de perfecte gelegenheid om even 
terug te blikken naar hoe het allemaal begonnen is. We zijn 
immers al meer dan 10 jaar bezig met het magazine; de 
tijd vliegt !  In de lente van 2007, toen het eerste nummer 
verscheen, was de opmars van het cruisen al volop aan de 
gang. Weliswaar aan een heel ander tempo. 
Waar 10 jaar geleden de bouw van een nieuw schip ons 
nog deed opkijken van verbazing, is dat in de huidige 
cruisemarkt haast dagelijks nieuws geworden. Met meer 
dan 1 miljoen werknemers wereldwijd die in de cruise-
industrie werken, zijn cruisevakanties dan ook de snelst 
groeiende sector binnen het toerisme.

De mooie ‘spread’ 
foto’s doorheen dit 
jubileumnummer, 

nemen u mee op een reis 
doorheen een stuk geschiedenis, maar 

vooral naar de toekomst van het cruisen. Hoe zorgen we 
ervoor dat de generaties na ons ook nog op cruise kunnen? 
Het is een vraag die ons allen zal en MOET bezighouden 
de komende jaren. Gelukkig wordt er bij de bouw van 
nieuwe schepen vandaag de dag grondig nagedacht over 
een minimale milieu-impact en het maximaal benutten van 
eigen recyclage-technologie aan boord.
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AIDAnova, 
een revolutionair nieuw schip

Voor AIDA Cruises is het aftellen naar de oplevering van 
het nieuwste schip, de AIDAnova. Het werd in Papenburg, 
Duitsland, gebouwd en op 31 augustus gedoopt met 
een openlucht volksfeest waar wel 25.000 mensen op af 
kwamen. Het hoogtepunt van de avond was een optreden 
van DJ David Guetta. 

De AIDAnova is het eerste cruiseschip dat door LNG of 
vloeibaar aardgas wordt aangedreven. Dat is de meest 
milieuvriendelijke brandstof die momenteel beschikbaar is.

AIDA Cruises is altijd een familieproduct bij uitstek 
geweest. Daarom werd beslist om deze keer geen 
beroemde doopmeter uit te nodigen, maar een gewone 
familie uit Duitsland: Sonja (31) en Asad (33) Mirza, en 
hun kinderen Sophia (2) en Adrian (3). In de naam van het 
gezin sprak moeder Sonja de zegening uit. Op 9 oktober 
zette de AIDAnova voor het eerst koers naar zee voor 
een proefvaart. Vanaf midden december kan je met dit 
geavanceerde schip 7-nachten cruises maken rond de 
Canarische Eilanden.
De AIDAnova is een groot schip voor alle leeftijden. Er zijn 
maar liefst 17 restaurants en het spa en wellness gedeelte 
is 3.500 m2 groot. 

10 oktober 2018. Het regent 250 dagen per jaar in Bergen. 
Maar vandaag niet. De zon schijnt en de herfstkleuren 
maken van de hele stad en omringende heuvels een 
handgeschilderde postkaart. We staan op de kaai langs 
de typisch houten handelshuizen in Bryggen, het oudste 
stadsgedeelte van Bergen en geklasseerd Werelderfgoed. 
Even lijkt het wel alsof de kleuren van de huizen specifiek 
voor deze ene mooie herfstdag zijn uitgekozen. We krijgen 
er alvast zin in, nog vóór we ingescheept zijn. Het is dan ook 
nog vroeg, het schip vaart pas in de late namiddag uit.
Le Champlain is het tweede in een reeks van zes 
identieke expeditieyachts van de Franse rederij Ponant. 

De kleinschalige, gloednieuwe schepen bieden plaats 
aan zo’n 180 passagiers en zijn specifiek gebouwd 
voor expeditiecruises naar unieke bestemmingen waar 
geen of weinig andere schepen komen. Ook op het 
vlak van milieubehoud voldoen de schepen aan de 
huidige en toekomstige regelgeving. Niet enkel met de 
boordtechnologie, ook bij de zorgvuldig uitgekozen routes 
wordt rekening gehouden met een zo minimaal mogelijke 
impact op omgeving, lokale bevolking en cultuur.
Lees het volledige verslag van de pré-inauguratie van dit 
schip op de Cruise blog van ATC Cruises of Cruise Plus. 

Mooie start voor ‘Le Champlain’ in Noorwegen



Schip in de kijker: Celebrity Edge

Met Celebrity Edge lanceert Celebrity Cruises een 
nieuwe generatie baanbrekende schepen. Het schip 
heeft een unieke, naar buiten gerichte vormgeving waar 
innovatieve buiten- en binnenruimten je dichter bij de 
zee brengen.

Toen Celebrity Cruises startte met de plannen voor 
de bouw van het schip, is de rederij specifiek op zoek 
gegaan naar architecten en designers van buiten de 
cruisewereld, om er zeker van te zijn dat elk aspect van 
Celebrity Edge werd benaderd met een aparte kijk, weg 
van de traditionele manier van denken over cruisen.

En dat heeft gewerkt. Het schip is volledig ontworpen 
in 3D zodat elk detail tot in de perfectie kon worden 
uitgetekend en nagebouwd. Zo heeft het zonnedek 
ondermeer een solarium met een prachtig kunstzinnige 
driedimensionale muur en zijn de bubbelbaden 
gevormd naar het ontwerp van een martini-glas. De 
grootste centrale ruimte aan boord vind je terug in het 
multifunctionele Eden, die dienst doet als lounge, bar, 
open restaurant, spektakelvoorstellingen en in de late 
uurtjes omgetoverd wordt tot nachtclub.

Het ziet er niet alleen allemaal heel mooi uit, de meeste 
faciliteiten zijn zo ontworpen dat ze maximaal rekening 
houden met het gebruiksgemak en de totaalbeleving 
van de gasten aan boord. De balkonhutten aan boord 
hebben geïntegreerde veranda’s, van vloer tot plafond 
uitschuifbare glazen deuren die je volledige kamer met 
een druk op de knop mee integreren in het balkon. 
Het meest spraakmakende element is allicht het ‘Magic 
Carpet’, een multifunctioneel bewegend platform over 
het stuurboord van het schip. Het kan worden ingezet als 
tenderplatform, restaurant of lounge bij het zwembad.

Tegelijk bekijken we dit drijvende kunstwerk ook 
enigszins kritisch. Hoe gaat dat in de praktijk te werk, zo’n 
vliegend tapijt over de zijkant van het schip en beïnvloedt 
dit het evenwicht en de stabiele ligging dan niet? Wat 
met de hutten die erlangs liggen? Toch maar beter een 
hut reserveren die ver genoeg van het gevaarte af ligt? 
De toekomst zal het moeten uitwijzen. Wat zeker is, is 
dat Celebrity Edge de nodige belangstelling zal krijgen 
als het deze winter in de Caraïben vaart. Zoek je het 
dichterbij, dan reserveer je nu al best je plaats op een van 
de Middellandse Zee-cruises in de zomer van 2019.

CRUISEMagazine
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De Funchal, symbool van een cruisewereld in verandering

Wie heeft nog met de Funchal gevaren? Deze pakketboot die zo uit 
een Kuifje-boek zou kunnen komen gaf veel Belgen hun eerste cruise-
ervaring. Het schip werd gebouwd in 1961 om Madeira te verbinden met 
het Portugese vasteland. Met het populair worden van vliegtuigen kreeg 
het een nieuwe bestemming als cruiseschip. Sinds 2015 ligt het schip in 
Lissabon te wachten op een koper. Aan boord zorgt een kleine bemanning 
voor het onderhoud. 

De Funchal toont mooi hoe de cruisewereld is veranderd. Op de foto is te 
zien hoe het schip flink aan het rollen is. Stabilisatoren waren in die tijd nog 
niet zo vanzelfsprekend. Het dek is in echt hout, wat nog zelden voorkomt. 
De meeste hutten zijn piepklein en hebben lage plafonds. Als je pech had 
om achteraan te slapen leek het alsof je met je hoofd in een wasmachine 
zat, omwille van de schroef.
Maar, het was ook een heel fijn schip, waarbij slechts een 400-tal gasten 
samen genoten van cruises naar de meest uiteenlopende bestemmingen. 
Bij velen leeft de hoop dat dit elegante schip gauw terug schittert. 
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Bakboord en stuurboord. “Waarom konden ze niet 
gewoon links en rechts gebruiken?”, is een veel gestelde 
vraag van cruisepassagiers.
 
Het gebruik van bakboord en stuurboord is erg zinvol. Als 
de kapitein orders geeft, om bv. de meertouwen klaar te 
leggen aan bakboord, dan weten de matrozen instinctief 
welke kant dat is. Stel dat de kapitein naar voren kijkt, en 
het bemanningslid naar achter, wiens linkerkant is het 
dan? Daarom bak- en stuurboord. Bakboord is links als 
je naar voren kijkt, en stuurboord is rechts. Bakboord 
en stuurboord blijven dus altijd hetzelfde. Een zeeman 
hoeft daar niet over na te denken. Hij voelt het gewoon, 
alsof hij rondloopt met een ingebouwd kompas. Als 
cruisepassagier kan je dat aanleren door het dekkenplan 
van je schip goed te bestuderen. Kruis je hut aan en 
onthoud of die aan bak- of stuurboord ligt, en vooraan, 
midscheeps of achteraan. Eens je dat gevoel vasthebt 
zal je verbaasd zijn hoe gemakkelijk je de weg op een 
schip terugvindt. De oorsprong van de naam komt 
waarschijnlijk van de Vikingschepen. Het roer bevond zich 
niet achteraan maar was een roeiriem aan de rechterkant 
van de vaarrichting. Etymologisch komt de term van ‘styri’ 
(stuur) en ‘borða’ (plank, boord). De roerganger stond met 
zijn rug (bak) aan de andere zijde. 

Rood en groen

In daglicht is het meestal makkelijk te zien in welke 
richting een ander schip beweegt. Om dat ‘s nachts even 

makkelijk te maken, werd internationaal overeengekomen 
dat de bakboord van een schip een rood licht zou hebben 
(meestal bij de stuurbrug), en de stuurboordkant een 
groen licht. Ook bij vliegtuigen is dat zo.

Als de officier van wacht voor hem een rood licht ziet, 
weet hij dat hij naar de bakboordkant van de tegenligger 
kijkt, en dat die dus naar links aan het varen is. Wat dan 
met een schip waarvan je zowel het rood als het groen 
ziet? Dat is een vaartuig dat recht op je afkomt! Op 
schepen van meer dan 50 meter wordt het rode en groen 
licht wordt altijd gebruikt in combinatie met twee witte 
toplichten, waarvan het achterste witte licht hoger staat. 
Helemaal achteraan is een wit heklicht.

Hoe onthouden?

1) de Rodenbach methode. Rood en bak, waarbij rood 
de politieke kleur voor links is.
2) de BoLeRo methode. B-L-R = Bakboord - Links - Rood.
3) de GRAS methode. Groen Rechts aan Stuurboord.  

De kleurcodes rood en groen worden ook gebruikt bij 
boeien en vuurtorens. Een naderingsgeul van een haven 
is bebakend met rode en groene boeien. Als een schip 
een haven nadert zal hij aan zijn bakboordkant rode 
boeien hebben, en groene aan de andere kant. Rood 
op rood, groen op groen. De vuurtorenlichten op de 
havendammen zullen dan ook respectievelijk rood en 
groen zijn (in Europa). Het zit allemaal erg logisch in elkaar. 

Maritieme weetjes: 
Bakboord, welke kant is dat ook weer?

Maritieme weetjes
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Maritieme weetjes: 
Bakboord, welke kant is dat ook weer? Zodra je op reis gaat met je smartphone loop je het risico 

dat telefoneren of whatsappen extra kosten met zich 
meebrengt. Heel wat cruisepassagiers schrikken zich een 
hoedje als ze plots een sms krijgen om te zeggen dat hun 
maandlimiet bereikt is. Met deze tips loop je geen enkel 
risico.

Sinds juni 2017 mogen de telecomoperatoren in de 
landen van de Europese Unie geen roamingkosten 
meer aanrekenen. Dat betekent dat je in die landen 
hetzelfde tarief betaalt als in eigen land. Dezelfde regel 
geldt ook voor niet E.U.-landen als Noorwegen, IJsland 
en Liechtenstein. Let op: landen als de Kanaaleilanden 
(Guernsey, Jersey..), Monaco of Zwitserland (voor 
riviercruises) maken geen deel uit van dit akkoord.
Het is dus belangrijk om voor je vertrekt de route te 
bekijken. Stel dat je van Venetië naar Athene vaart, dan 
passeer je Montenegro en Albanië. Deze landen doen 
NIET mee met het roamingakkoord. Bij Orange kost het 
surfen dan €14 per megabyte, terwijl je voor die prijs 
in België meerdere gigabytes krijgt. Als je echter niet 
oplet, springt je telefoon over naar een van die dure 
netwerken. Meestal krijg je dan een waarschuwings-sms 
van je provider, maar dan kan het al te laat zijn. Een paar 
Instagramberichten, en hop, je bent vele euro’s lichter.

Let op: satelliet

Als een schip te ver van de kust vaart, en er dus geen 
gsm-bereik meer is, zorgt het systeem voor een 
automatische omschakeling naar een satellietverbinding. 
Dat gebeurt ongemerkt. Satellietverbindingen zijn echter 

duur. Je hoeft 
er niet eens 
voor te bellen of te surfen. Zonder dat je het weet maakt 
je gsm contact en kan er een onzichtbare uitwisseling 
van data zijn. Let op.  De metalen wand van een schip 
houdt radiostralen tegen. Buiten op dek kan je een 
Europese provider hebben, terwijl je gsm in de lift plots 
overschakelt op satelliet.

Tips:

Bezoek voor je vertrekt de website van je provider, of van 
het B.I.P.T. (www.bipt.be), of bel naar de klantendienst om 
te weten of een land al dan niet bij de overeenkomst met 
de E.U. hoort. 
Schakel ‘mobiele data’ uit als je niet online moet zijn. 
Kies in grensgebieden manueel een ‘veilige’ provider. 
Bv. op Corfu kies je handmatig voor een Griekse 
maatschappij, zodat je niet per ongeluk in Albanië zit te 
bellen, want dat land ligt net aan de overkant.
Zet je toestel zeker op vliegtuigmodus als je gaat slapen.
Wil je met je smartphone kunnen surfen, koop dan aan 
boord een internetpackage. Let op, vergeet niet uit te 
loggen na een sessie. Nog beter: gebruik je mobieltje als 
hotspot om op internet te gaan. 
Installeer de Travel Data Control app van je provider, 
zodat je het verbruik kan monitoren.
Stel de klok van je gsm manueel in. Het gebeurt erg vaak 
dat passagiers zich overslapen omdat de automatische 
aanpassing van het uur fout loopt.
Doe zoals de bemanning: ga gratis online in de havens, 
zoals op de foto.

Slim bellen en surfen in Europa 
            (en geld sparen)

On Board
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AIDAnova, het nieuwste schip van Aida Cruises 
is een mijlpaal in de cruisegeschiedenis. Voor 
het eerst wordt een cruiseschip aangedreven 
door vloeibaar aardgas (LNG). Het is een 
fossiele brandstof, maar de schoonste die nu 
voorhanden is. De uitstaat van zwavel, stikstof 
en fijn stof is miniem. LNG is lang een kip-of-ei 
verhaal geweest. Het grote probleem was de 
bevoorrading. De Carnival holding heeft de stap 
durven zetten, en nu staan er reeds verschillende 
LNG-aangedreven schepen op stapel.

Alle neuzen van de cruisewereld in dezelfde     
richting voor een duurzame toekomst

CRUISEMagazineCRUISEMagazine

Vanaf 2026 zullen enkele fjorden 
nog enkel elektrische schepen 

toelaten, zoals deze ‘Future of the 
Fjords”.  
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Zowel in de Verenigde Staten of Europa gelden strenge 
regels qua uitstoot. In de Noordzee en de Baltische 
Zee mogen de uitlaatgassen van schepen slechts 
een beperkte hoeveelheid aan zwavel uitstoten. Dat 
betekent in de praktijk dat schepen ofwel schonere, 
duurdere brandstof moeten gebruiken, of dat ze de 
rookgassen moet wassen met filters die ‘scrubbers’ 
worden genoemd. Vanaf 2020 moet heel de maritieme 
sector nog minder gaan uitstoten. Het gebruik van zware 
stookolie zal onmogelijk worden.  Stap per stap wordt 
scheepvaart schoner. Maar alles heeft zijn tijd nodig. Net 
als bij auto’s is het is niet zo dat er een mirakeloplossing 
is.

Zuinig met brandstof

Brandstof is voor een cruiserederij de grootste kost. Een 
rekening van een half miljoen euro voor één cruise lijkt 
waanzinnig veel maar is normaal. Naast het ecologisch 
aspect is het voor een rederij goed om alles te doen 
wat mogelijk is om minder te verbruiken. Motoren 
worden alsmaar zuiniger. Door het gebruik van speciale 
onderwaterverf en luchtbeltechnologie kan men de 
frictie vermijden, zodat minder brandstof nodig is. Wie 

zijn hut verlaat haalt de boordkaart uit de gleuf bij de 
deur. Daarmee zijn alle lichten uit en gaat de airco in 
rusttoestand. Resultaat: energiebesparing.

In de jaren negentig werden nog enkele cruiseschepen 
gebouwd die snelheden haalden van 30 knopen, terwijl 
het nu rond de 20 ligt. Het achterliggend idee was 
om sneller van de ene bestemming naar de andere te 
kunnen varen. Typisch voor die tijd waren bv. de cruises 
van Venetië naar Istanbul (en terug) in acht dagen. Met 
de hoge brandstofprijzen was dat niet meer economisch 
verantwoord. Bij de planning van cruiseroutes wordt 
meer dan ooit gekeken naar het beste compromis: 
voor de klanten boeiende routes; voor de reder minder 
brandstofverbruik. 

Verschillende havens en rederijen hebben geïnvesteerd 
in walstroom. Als de Koningsdam van Holland America 
Line in Kristiansand (Noorwegen) aanlegt, worden de 
generatoren van het schip uitgeschakeld, en wordt 
het schip met een dikke kabel verbonden met het 
elektriciteitsnet van de stad. Dat scheelt stukken voor 
de inwoners. Er is geen rook, roet en fijn stof meer. In 
Noorwegen heeft dat zin, omdat de elektriciteit met 
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waterkrachtcentrales wordt opgewekt. Ook aan boord 
bekijkt de cruisesector alles met een groene bril. Grote 
rederijen hebben milieuofficieren aan boord die streven 
naar steeds meer duurzaamheid. 

En wat kunnen we zelf doen? Ecologisch nadenken 
begint bij kleine dingen, zoals geen meeneemkoffie met 
een plastiek deksel, maar een porseleinen kop. 

Anders gaan beleven

Cruises zijn soms oppervlakkig. Na een paar uur komen 
veel passagiers terug aan boord, om te lunchen (want ze 
hebben ervoor betaald). Dat is aan het veranderen. Meer 
mensen willen een grotere immersie in een bestemming. 
Of ze willen sportieve uitstappen, per mountainbike 
of met wandelschoenen aan. Een gletsjer of een fjord 
willen ze nu met een kajak verkennen. Het zijn niet alleen 
de passagiers van expeditieschepen die unieke dingen 
willen beleven. De nieuwe generatie van reizigers wil 
unieke dingen doen die bijblijven.
Rederijen luisteren goed naar de feedback van hun 
bestaande gasten en zijn al flink aan het innoveren op 
gebied van excursies. Ook is er een grote concurrentie 

van tour operators die klanten ronselen op de kaai, of via 
online reclame.    

Een grote uitdaging van het toerisme in het algemeen 
is de congestie op populaire plaatsen als Venetië, 
Geiranger of Santorini. Neem nu Corfu. Dit is een heel 
fijne plaats, maar als je daar met acht schepen tegelijk 
ligt verandert dat je beleving in de negatieve zin. In 
Noorwegen zijn al enkele initiatieven om het aantal calls 
te beperken. Hetzelfde voor Dubrovnik. Een numerus 
clausus zal op veel plaatsen nodig zijn om te vermijden 
dat schepen er helemaal wegblijven. Antarctica is 
de eerste cruisebestemming waar internationaal 
wordt afgesproken wie waar mag. Elk jaar zitten alle 
routeplanners van alle rederijen achter hun computer, 
om de slots in Antarctica te verdelen. Zo is er telkens 
maar één schip op één plek.

De sector weet dat ongebreideld groeien hetzelfde is 
als de tak afzagen waarop je zit. De volgende vijf jaren 
worden massaal veel nieuwe schepen opgeleverd. Meer 
dan ooit gaat de cruisewereld diversifiëren met cruises, 
activiteiten en uitstappen voor alle leeftijden, en schepen 
die zuiniger en schoner zijn.

AIDAnova: het eerste LNG schip
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De zwarte rotsen
De baai van Kotor is een van de mythische plaatsen in de Middellandse 
Zee. Kotor ligt in Montenegro (letterlijk: de zwarte berg), net over de grens 
met Kroatië. Deze plek moet je gewoon bezoeken per schip. Het is net alsof 
je een fjord binnenglijdt, omringd door dreigende bergen.
Een van de trekpleisters waar je met een schip voorbij vaart is het kleine 
eiland met het schattige kerkje van Gospa od Škrpjela, of Onze-Lieve-
Vrouw-van-de-Rotsen. Je kan het ook bezoeken.
De cruiseschepen varen allemaal door tot in Kotor. Enkel kleine schepen 
kunnen langs de kaai liggen, zoals de Seabourn Odyssey op deze foto. De 
grotere Koningsdam ligt voor anker.
De oude binnenstad is pittoresk. Het kan er wel erg druk zijn, en ook heet. 
Dat komt omdat de omliggende bergen de warmte langer in de baai 
vasthouden.
Wie een sportieve uitdaging ziet zitten moet absoluut de steile wandeling 
doen naar het fort van St. John. Het zicht is er fenomenaal. Is de conditie 
wat minder of moet je op tijd terug aan boord zijn. Dan kan je halverwege 
deze foto maken.



Cuba,
nu of nooit?
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Sinds President Obama de Verenigde Staten 
verzoend heeft met Cuba is het Caribische eiland heel 
aantrekkelijk geworden voor de cruisewereld. Nadat 
hij in maart 2016 de hand schudde van President 
Raul Castro stond de deur open voor de Amerikaanse 
cruisemaatschappijen. Sinds dan is het aantal jaarlijkse 
cruisepassagiers maar liefst vertienvoudigd. Dat 
betekent niet dat er vroeger geen cruises waren naar 
Cuba. Het embargo bestond enkel voor burgers van 
de Verenigde Staten. Europeanen zijn altijd welkom 
geweest. Echter, het cruiseaanbod was klein.

Logisch

Wie een zeekaart van de Caraïben voor zich heeft ziet 
meteen wat een aberratie het was om geen cruises 
te hebben naar Cuba. Het is nota bene het grootste 
Caribisch eiland!
Echter, wat een geluk die 54-jarige ruzie tussen Cuba 
en de VS. Daarmee willen we niemand kwetsen, want 
het embargo en het communisme hebben het leven 
van veel mensen serieus bemoeilijkt. Vanuit een 
toeristisch perspectief moeten we echter erkennen 
dat de virtuele stilstand het land zijn aantrekkelijkheid 
heeft gegeven. Het absolute icoon in dit verhaal zijn de 
klassieke Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig.  Ook qua 
architectuur heeft het land ontzettend veel te bieden, 
want nooit kregen de modernisten de kans om hun 
tanden in het Cubaans vastgoed te zetten.

Zowel voor de auto’s als voor de gebouwen is de 
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verandering nu volop bezig. Iedereen verwacht dat je 
geen jaren meer moet wachten om Cuba te bezoeken. 
Binnen een decennium heb je een ander Cuba, 
ongetwijfeld.

Nu al worden massaal oude auto’s door Amerikanen 
opgekocht, en via Canada naar de States verscheept.

Waarom naar Cuba per schip?

Hotelaccommodatie en weginfrastructuur hinken nog 
achterop. Met een cruise krijg je een moderne hut, die 
bovendien met je meereist. Je hoeft niet van hotel tot 
hotel over hobbelige wegen te trekken. De kapitein 
van jouw schip zorgt er wel voor dat je elke dag op een 
andere plek bent. Trouwens, in Havana is er ronduit een 
tekort aan hotelkamers.

In de eerste plaats moet je natuurlijk naar Cuba omdat 
het een paradijselijk mooi eiland is, met een prachtige 
tropische vegetatie, hagelwitte stranden, vriendelijke 
mensen en meeslepende muziek. 
Het klimaat is met een gemiddelde temperatuur van 26° 

ideaal. Van november tot april blijft het weer droog, met 
een zeer dragelijke luchtvochtigheidsgraad. Van mei tot 
september heb je de typische tropische regenbuien, die 
even snel verdwijnen dan als ze gekomen zijn. 

De meeste cruises vind je in de droge periode. Holland 
America Line is een van de uitzonderingen. De Veendam 
vaart gedurende de zomer op drie verschillende routes, 
met meerdere overnachtingen (aan boord) in Havana.

Welke rederijen?

Zowel de luxerederijen als de grote rederijen hebben 
Cuba cruises in hun aanbod. MSC Cruises is een van 
de weinigen om een schip te positioneren in Havana. 
Inderdaad, de MSC Opera doet 7-dagen cruises met 
vertrek- en aankomst vanuit Havana. Met de Fly- en 
Cruise pakketten hoef je vooraf niet eens een hotel. Je 
stapt meteen aan boord. Eén tip: neem essentiële dingen 
mee voor de eerste nacht. Douaneformaliteiten kunnen 
voor vertraagde bagage zorgen. Sowieso blijft het schip 
enkele dagen in Havana, als drijvend hotel.  MSC heeft 
ook de Armonia die vanuit Miami vertrekt.
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Miami en Fort Lauderdale zijn de meest gebruikte 
vertrekhavens, en alle rederijen combineren Cuba met 
een stuk Caraïben. Soms zijn de cruises kort, zoals bij 
NCL of Royal Caribbean.

Per definitie vind je bij de meer luxueuze rederijen een 
grotere graad van immersie in de bestemming. Iedereen 
bezoekt Havana, Cienfuegos en Santiago de Cuba. De 
manier waarop deze steden alsook de minder bekende 
plaatsen worden aangeboden kunnen erg verschillen. 
Bovendien moet je als bezoeker altijd goed in het 
achterhoofd houden welke toeristische explosie het 
land momenteel krijgt te verwerken. De afhandeling van 
de uitstappen en dagexcursies kan soms wat chaotisch 
verlopen en ook de infrastructuur en het wegennetwerk 
zijn (nog) niet afgestemd op de toenemende interesse 
van cruisepassagiers om Cuba te bezoeken.

Naar gelang je affiniteit kan je o.a. terecht bij Azamara, 
Oceania, Regent Seven Seas, Seabourn, Silversea. De 
Europa 2 van Hapag-Lloyd of de exploratieschepen 
van Ponant hebben zodiacs, wat de kans geeft om op 
exotische stranden te landen. Ook de kleine Seadream II 

brengt zijn 112 gasten naar plaatsen waar niet iedereen 
komt.  

Formaliteiten

Vanaf 9 november 2017 hebben de Verenigde Staten de 
voorwaarden voor het reizen naar Cuba verscherpt.
Elke passagier, van welke nationaliteit ook, die via 
de VS naar Cuba reist dient een toelating te hebben 
van de VS administratie, hetzij afgeleverd door de 
Amerikaanse autoriteiten, hetzij afgeleverd via de rederij 
of reisorganisatie. Deze maatregel geldt ook voor 
passagiers die slechts in transit zijn in de VS onderweg 
naar Cuba.

Een paspoort heb je sowieso nodig. Het is ook verplicht 
om een ziektekostenverzekering te nemen, met 
mogelijkheid tot repatriëring. 

Informeer goed bij het boeken hoe je administratief 
in orde bent. Onder Trump zijn verschuivingen in de 
regelgeving altijd mogelijk. 
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Havana
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Kleurrijke reis terug in de tijd

Stad in de schijnwerpers



De klank van een gitaar zweeft door de avondlucht van 

de broeierige stad. Ze wordt al snel gevolgd door een 

trompet die ermee in duel gaat. Hier staat de tijd stil en 

smaakt alles zoet... Welkom in Havana!

In heel de wereld is er maar een stad zoals Havana. 
Overal hangt er een nostalgische sfeer en je kan de stad 
misschien nog het best omschrijven als een mix van 
een openluchtmuseum en een ruïne. Ondanks de zes 
decennia van communisme en het Amerikaans embargo 
dat heel wat armoede veroorzaakte - een leraar verdient 
zowat 20 euro per maand in Cuba - zijn de meeste 
mensen in Havana eerder positief. Wat ze in elk geval zijn, 
is creatief en vindingrijk. De oude Cadillacs uit de jaren 
50 die je overal ziet, zijn al ontelbare keren hersteld en de 
kans is groot dat je onder de felgekleurde motorkap een 
derdehandse Toyota-motor zal vinden. 

Toeristen voelen zich aangetrokken tot de kleurrijke 
traditionele gebouwen, waarvan de meeste in verval 
zijn, en de moeilijk te omschrijven typische sfeer. Het 
is echter dankzij die toeristen dat beetje bij beetje de 
fondsen ontstaan om die gebouwen te restaureren. 
Gelukkig worden een groot deel ervan herbouwt in hun 
oorspronkelijke staat; de Cubanen beseffen bijzonder 
goed dat toerisme uitermate belangrijk is voor hun 
toekomst en economie. 

Wie in Havana aanmeert, moet beslist Habana Vieja 
bezoeken - de oude stadswijk. Ook hier zie je veel verval, 
maar ook prachtige plekken zoals de Plaza de Armas 

of het hotel Ambos Mundos, waar Ernest Hemmingway 
graag verbleef. Een must is het Museo de la Révolucion, 
het beroemdste museum van de stad. Het is gevestigd in 
het voormalige paleis van dictator Batista en geeft je een 
- weliswaar eenzijdig - inzicht op de revolutie van 1959.

Om de sfeer van Cuba helemaal te ervaren, moet je je 
een beetje durven laten gaan; drink een glaasje rum en 
volg een paar salsalessen. Je zal een ander mens zijn als 
je terug aankomt op het cruiseschip. Maar ga eerst even 
langs bij een traditionele sigarenfabriek. De geur van 
tabak, geoogst op het platteland en op ambachtelijke 
wijze verwerkt tot sigaren is uniek. Zelfs als niet-roker kan 
je dit waarderen. 

Een naam die eeuwig verbonden zal blijven met Havana 
is die van auteur Ernest Hemmingway. Hij vestigde er zich 
met zijn derde vrouw en leerde er zijn vierde kennen... 
De villa waar hij woonde en werkte, werd met 
Amerikaanse financiële steun tot in de kleinste details 
gerestaureerd, inclusief alle meubilair, schilderijen, 
jachttrofeeën en ruim 9.000 boeken. Ze is gelegen in een 
voorwijk van Havana - zo gekozen door zijn vrouw - ik 
weet niet meer welke - om te vermijden dat hij te vaak 
naar de stad zou gaan, waar hij niet kon weerstaan aan 
het vrouwelijk schoon dat er aanwezig was. Anyway, het is 
een van de mooiste plekken van de stad om te bezoeken.

Havana staat hoog op de bucketlist van vele cruisers en 
dat is ook voor ons het geval. En nu; nog een mojito, 
graag!
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Patagonië & Ant arctica
Cruise naar het einde van de wereld
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Zomer in Ushuaia, in het zuiden van Patagonië. Het is 7°C - dit is niet de 
vakantiebestemming waarvoor je een bikini in je bagage moet steken. 
Doorwinterde cruisers die de klassieke vaarroutes wel even gehad hebben 
en onaangetaste wildernis willen ervaren, vinden precies wat ze zoeken in 
het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. Vaak het gebied van uitzonderlijke 
expeditiecruises, oefent Patagonië net als Antarctica, een bijzondere 
aantrekkingskracht uit op avontuurlijke cruiseliefhebbers. We lijstten 10 
aanraders op voor de ontdekkingsreizigers onder jullie.

Patagonië & Ant arctica



Patagonië is zowat 1 miljoen vierkante kilometer groot, 
ruwweg de oppervlakte van Duitsland, Frankrijk en de 
Benelux samen. Aantal inwoners: ongeveer evenveel 
als Brussel en Antwerpen. Het is uitgestrekt, met ruwe 
landschappen van bergen, fjorden, steppe en wouden. 
Actieve vakantiegangers kunnen er prachtige vergezichten 
bewonderen, proeven van de Gaucho cultuur en tal van 
onbekende dingen ontdekken. Het is ook de uitvalsbasis 
voor reizigers die het zesde continent op hun bucket-list 
hebben staan: Antarctica. Hier zijn 10 van onze suggesties 
voor dit adembenemend mooie gebied:

1. Puerto Rio Tranquilo - Chili

Van dit plaatsje, een turf groot, aan het Chileense General 
Carrera Meer, mag je gerust zeggen dat het gelegen is in 
the middle of nowhere. En toch komen er mensen vanuit 
de hele wereld. Aan de rand van het meer nodigen lokale 
bewoners, die een kleine caravan hebben omgebouwd 
tot kantoortje, toeristen uit om per kano de Capillas de 
Marmol te bezoeken - marmergrotten. Hoe gammel 
het er ook mag uitzien, deze attractie is de verplaatsing 
meer dan waard. De grotten, die er door duizenden jaren 
erosie van het smeltend ijs als gepolijste kamers uitzien, 

weerkaatsen het glasheldere turquoise kleurige water op 
een magische manier. De bekendste van de capillas is 
El Catedral - zie foto 1 - waar de marmerlagen een haast 
psychedelisch patroon op de wanden vormen. Puerto Rio 
Tranquilo toont op uitbundige wijze waarom Patagonië 
zo’n boeiende bestemming is: hier is alles tussen lucht en 
water nog zuiver en ongerept.

2. Puerto Madryn - Argentinië

Puerto Madryn is een havenstad die gelegen is in 
het Argentijnse deel van Patagonië en die op het 
vaarprogramma van heel wat cruiseschepen te vinden 
is. Hier heerst de Pampero, een droge zuidwestenwind 
die soms erg sterk uit de hoek kan komen. De stad werd 
gesticht in 1865 door immigranten uit Wales, die er 
met hun klipper Mimosa naartoe voeren. Aan het hoofd 
stond Sir Thomas Love Jones-Parry, die de nederzetting 
noemde naar zijn landgoed in Wales: Madryn. 
Het bijzondere aan deze plek is dat er een warme 
zeestroom toekomt die heel wat zeedieren aantrekt. Er 
kunnen vanuit Muerto Madryn boottochten gemaakt 
worden om walvissen, zeeleeuwen, zeeolifanten en 
pinguins te spotten. In de stad zelf kan je hier en daar 
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2. Walvissen spotten in Puerto Madryn



1. Puerto Rio Tranquilo

4. Falkland Eilanden 3. Torres del Paine

proeven van de Gaucho cultuur. Een Gaucho kan je het 
best omschrijven als een Argentijnse cowboy, gekleed 
met een poncho en altijd te paard. En al is het vooral 
een cultuur uit het verleden, het verklaart de Argentijnse 
liefde voor open landschappen, kampvuur, vlees, de 
guitarra criolla en ... jenever, ingevoerd uit de lage 
landen. 

3. Torres del Paine National Park - Chili

Sommige expeditiecruises varen diep de zeeëngten van 
Patagonië in, waardoor je het binnenland van het gebied 
van heel dichtbij kan ervaren. Als je de kans hebt, bezoek 
dan zeker het Torres del Paine Nationaal Park. Sinds 
1978 heeft UNESCO deze unieke regio aangewezen als 
biosfeerreservaat en dat is naar onze mening meer dan 
terecht. Het landschap is een afwisseling van uitgestrekte 
vlaktes, scherpe, hoge bergtoppen, indrukwekkende 
gletsjers en heldere meren. In Torres del Paine zijn de 
faune en flora minstens even bijzonder als de omgeving. 
In dit gebied heersen de poema, de Patagonische vos, 
lama’s en de condor, een roofvogel die tot 3 meter 

vleugelwijdte kan hebben. Paleontologen vonden hier 
ook resten van unieke diersoorten, zoals dwergpaarden, 
sabeltandkatten en de Mylodon, een 4 meter grote 
reuzenluiaard die wel een ton kon wegen. Deze dieren 
verdwenen zo’n 6 à 10.000 jaar geleden, ongeveer in 
dezelfde periode dat de mens er zich vestigde.  

4. Falkland Eilanden

Wie een cruise naar Patagonië en Antarctica boekt, 
heeft een grote kans dat ook de Falkland Eilanden 
worden aangedaan. Voor de meeste mensen zou deze 
archipel wellicht onbekend zijn gebleven als de Britten 
en Argentijnen er geen oorlog over zouden hebben 
gevoerd in 1982. En waarom? Het is een gebied 
ongeveer zo groot als Vlaanderen waar minder dan 
3.000 mensen wonen. Dat alles neemt niet weg dat het 
een interessante bestemming is. Wist je dat de Falkland 
Eilanden ontdekt werden door een Antwerpenaar? In 
januari 1600 was Sebald de Weert de eerste die de 
archipel waarnam en beschreef. 99% van de eilanden 
is weiland, er groeien nauwelijks bomen. De inwoners 
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5. South Sandwich Eilanden

leven van de productie van wol (er zijn een half miljoen 
schapen) en visvangst. Voor natuurliefhebbers zijn de 
eilanden om stil bij te worden; prachtige vergezichten, 
desolate vlaktes en heuvels en vogelsoorten die je 
nergens anders ziet. De Falkland Caracara bijvoorbeeld, 
een zeldzame roofvogel. Verder vind je er verschillende 
pinguinsoorten, albatrossen, reigers, ganzen, 
stormvogels, enz ...

5. South Georgia / South Sandwich Eilanden

1.300 km ten zuidoosten van de Falkland Eilanden liggen 
South Georgia en de South Sandwich Eilanden. Het is 
ten opzichte van hun verre buur nog meer afgelegen 
en desolater - er wonen amper 30 mensen op een 
oppervlakte van 3.900 km2 - en is een sub-antarctisch 
gebied van de Britse kroon. Deze eilanden kunnen enkel 
per schip worden bereikt, dus: leve cruiseschepen! 
Zowat de helft van de eilanden ligt permanent onder een 
dikke sneeuwlaag. Wie naar South Georgia en de South 
Sandwich Eilanden reist, zal een van de meest ongerepte 

stukken natuur op de planeet ontdekken: miljoenen 
pinguins, duizenden robben en talloze zeevogels die 
er broeden, zoals albatrossen, stormvogels, meeuwen 
en sternen. Hou alvast een extra geheugenkaart voor je 
fototoestel in de buurt! 

6. Antwerpen en Brabant - Zuidpool

Het zesde continent is voor avontuurlijk ingestelde 
cruisers zowat de ultieme bestemming - Antarctica is 
de enige nog onaangetaste plek op de planeet. Het 
is belangrijk om dat zo te houden, vandaar dat het 
aantal bezoekers beperkt wordt en dat een bezoek 
erg gereglementeerd is. De belangrijkste regel: niets 
achterlaten en niets van op de zuidpool meenemen. Om 
zeker te zijn dat er per ongeluk geen uitheemse flora 
op Antarctica terecht komt door zaden die in zakken of 
naden zitten, wordt alle kleding gezuiverd en laarzen 
gedesinfecteerd. Vaak wordt een bezoek beperkt tot een 
van de eilanden aan het schiereiland ten zuidoosten van 
Zuid-Amerika. Wanneer Adrien de Gerlache er in 1898 
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6. Antarctica



7. Antarctica - dieren

8. Ushuaia 10. Punta Arenas

op expeditie was, noemde hij twee eilanden Brabant en 
Antwerpen. Bereid je dus voor om na een reis van 15.000 
km aan te komen tussen de ijsbergen van ... Antwerpen. 

7. Antarctica wildlife

Een extremofiel is een organisme dat in extreme 
omstandigheden leeft. De dieren die op Antarctica leven, 
zijn omwille van de droogte en uiterst lage temperaturen  
extremofiel. Het zijn de pinguins waar de bezoekers 
van het zesde continent het meest naar uitkijken. Er 
zijn 8 soorten op de zuidpool en de meeste zijn nogal 
nieuwsgierig van aard - ze komen ongegeneerd naar 
je toe als je wat geluk hebt. Met 98% van Antarctica 
onder een dikke laag sneeuw en ijs - soms tot 4,5 km 
dik - bevindt het meeste leven zich in het water en aan 
de kusten van het continent. Walvissen zoals de blauwe 
vinvis, het grootste dier op aarde of de orka, robben, 
zeeluipaarden en zeevogels kun je zeker spotten tijdens 
je cruise. Het desolate, eindeloze ijs maakt een enorme 
indruk op iedereen die er is geweest. Bezoekers worden 

dan ook vaak de beste ambassadeurs van Antarctica en 
activisten tegen de opwarming van de aarde. 

8. Ushuaia - Argentinië

Voor velen staat de naam Ushuaia synoniem voor 
avontuur, woeste natuur en het einde van de wereld. 
Om duidelijk te zijn: het is niet overdreven. Ushuaia is 
de hoofdstad van Vuurland, de zuidelijkste provincie van 
Argentinië. Net als elders in Patagonië, is het landschap 
er overweldigend, maar er zijn in de stad ook tal van 
interessante dingen te ontdekken. Een rit met de 
stoomtrein van “Tren del Fin del Mundo” - letterlijk “de 
trein aan het eind van de wereld”, brengt je van de ene 
verbazing in de andere: dichte wouden, uitgestrekte 
vlaktes, hoge bergtoppen. De wandelingen die je er kan 
maken zijn uniek: langs de kust waar zeehonden luieren 
en pinguins roepen, in de begroeide heuvelwouden 
waar je in houten blokhutten souvenirs kan kopen, ... 
Je kan er ook naar enkele musea, zoals het Maritieme 
Museum, gevestigd in de oude gevangenis - Argentinië 
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10. Punta Arenas

stuurde aan het eind van de 19e eeuw haar gevangenen 
naar Ushuaia, waar ze elke zin om te ontsnappen werd 
ontnomen. Ushuaia is een must-do op elke cruise naar 
het uitgestrekte gebied! 

9. Kaap Hoorn - Chili

In zijn zoektocht om een doortocht te vinden van de 
Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan, ontdekte 
Ferdinand Magellaan in 1520 een 600 km lange zeestraat 
in het zuidelijkste gedeelte van Patagonië. Maar de 
engte, die naar de Portugese ontdekkingsreiziger is 
genoemd, was niet het meest zuidelijke punt van het 
continent. Het zou nog bijna 100 jaar duren alvorens de 
Nederlanders Willem Schouten en Jacob Le Maire dat 
zouden ontdekken. Het uiterste zuiden is een eiland dat 
de zeevaarders Kaap Hoorn noemden en waarop een 
vuurtoren, enkele houten gebouwen en een monument 
staat voor de scheepvaarders die omkwamen bij het 
ronden van de kaap. Ten zuiden van Kaap Hoorn ligt 
de Drake Passage, die moet overgestoken worden om 

Antarctica te bereiken. Vanaf hier stormt het zowat 200 
dagen per jaar op zee. Het ronden van de Kaap is tijdens 
elke cruise een erg bijzonder moment dat je zeker nog 
lang zal bijblijven. 

10. Punta Arenas - Chili

Halverwege de Straat van Magellaan ligt de stad Punta 
Arenas, waar de meeste expeditieschepen die Patagonië 
aan doen halt houden. Magellaan is alom aanwezig in de 
stad; in het centrum staat een bronzen standbeeld van de 
ontdekkingsreiziger en er heeft zelfs iemand een replica 
van zijn schip gebouwd dat je in zijn privé-museum kan 
bezoeken. Er zijn heel wat kleurrijke gebouwen in de 
stad en de beste plek om ze te zien is vanaf het hoger 
gelegen Mirador Cerro de la Cruz.

Patagonië en Antarctica zijn geen alledaagse 
bestemmingen, maar de wijdsheid en pracht ervan is zo 
overweldigend dat we je de bestemming zeker kunnen 
aanraden!

9. Kaap Hoorn
Foto: Celebrity Cruises
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Net als Antoine de Gerlache, aan boord van de Belgica in 1897, kan je op 

expeditie naar Antarctica. Al is het heel wat comfortabeler vandaag...
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Deze spectaculaire afbeelding toont een kleine duikboot 
die in Antarctica te water gaat. Het is een knap staaltje 
Photoshop in opdracht van Scenic Cruises. Gasten van hun 
nieuw expeditieschip, de Scenic Eclipse, zullen inderdaad 
een onderwaterexcursie kunnen maken, of een tochtje per 
helikopter.
Momenteel kan men stellen dat de cruisewereld helemaal in 
de ban is van het reizen naar de meest extreme bestemmingen 
op deze planeet. 
Ponant heeft de eerste twee van zeven expeditieschepen in 
dienst genomen, en binnenkort volgen Hapag-Lloyd, Crystal, 
Scenic, Hurtigruten etc.. In totaal worden minstens een 35-tal 
nieuwe exploratieschepen gebouwd. Ongezien!

Wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben zijn hun ijs-
versterkte romp, hun klein aantal passagiers, de zodiacs om 
eender waar aan de wal te kunnen, en de aanwezigheid 
van zeer ervaren expeditiepersoneel en wetenschappelijke 
begeleiders.

De ware luxe van expeditiecruises zit hem in de totale 
immersie in de bestemming. Van de Amazone tot Antarctica. 
Van Kamtchatka tot Kimberley. Beklijvende natuurgebieden 
waar bijna niemand komt. Behalve u dan. 

Intense immersie



OceaniaNext: 
indrukwekkend renovatieprogramma van >$100 miljoen dollar

Dat Oceania Cruises investeert in haar vloot, mag 
duidelijk zijn. De 4 kleinere schepen (Regatta-klasse) 
worden zodanig gerenoveerd en verbouwd, dat 
het compleet nieuwe schepen zullen lijken na de 
transformatie. De renovatie slaat op alle aspecten van 
de gastenbeleving, te beginnen met de 342 kajuiten 
en suites. Die worden volledig gestript en opnieuw 
aangekleed met op maat gemaakte meubels, houten 
afwerkingen en designaccessoires. De tinten verwijzen 

naar de zee en de lucht en voelen warm en rustgevend 
aan.

De vlaggenschepen Marina en Riviera staan model voor 
deze ingrijpende verbouwing die de eerste fase vormt 
van het OceaniaNEXT-project, de meest uitgebreide 
en ingrijpende productverbetering die de rederij ooit 
heeft uitgevoerd. De intieme omgeving en persoonlijke 
aandacht voor de gasten blijft uiteraard behouden, maar 
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tegelijk wordt een nieuw hoofdstuk geschreven op het 
vlak van stijl en elegantie voor kleine cruiseschepen.

Alle kajuiten worden uitgerust met USB-poorten 
en een ultramodern televisiesysteem met films op 
aanvraag in meerdere talen, informatie over de routes 
en weersinfo. De badkamers krijgen design-armaturen, 
nieuwe verlichting en glazen douchewanden. Voor de 
badkamers in de Penthouse-, Vista- en Owner’s Suites 

opteert de rederij voor een luxueuze aankleding met 
Carrara-marmer, gepolijst graniet en onyx.

Op 7 december as. lanceert Oceania Cruises de 
vernieuwde Insignia. In mei en september 2019 volgen 
respectievelijk de Sirena en Regatta. Nautica sluit in 
juni 2020 het hoofdstuk af. Bij de vernieuwing van de 
schepen zijn meer dan 1.000 vaklui betrokken. 
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De zon was reeds onder. Het zou niet lang duren voor de 
duisternis het varen op de Mekongrivier onmogelijk zou 
maken. De laatste felroze stuiptrekkingen van het daglicht 
waren nog net voldoende om een boom te vinden waaraan 
de kapitein het schip kon vastmaken.

De Machtige Mekong
Tekst & beelden: Mike Louagie
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Het lijkt nog ontzettend vroeg als het verre geluid van 
kinderstemmen ons doet ontwaken. We liggen met 
de neus van het schip tegen de oever, vlakbij een stel 
eenvoudige huizen. Kinderen wachten geduldig tot de 
eerste passagier voet aan wal zet. Een beetje verlegen 
zwaait een meisje. Aan mijn vriendin geeft ze stilzwijgend 
een zelfgemaakte rieten bloem. De andere kinderen 
zingen vrolijk “what’s your name?”.  Halverwege onze 
ontdekkingstocht doorheen Cambodja en Vietnam 
is dit idyllische tafereel een van de vele momenten 
van opperste reizigersgeluk. Toerisme heeft vaak iets 
afstandelijk. Hier hebben we het gevoel om helemaal IN 
de bestemming te staan.

De tempels van Angkor

Onze reis start in het Cambodjaanse Siem Reap. Op 
de site van Angkor worden we meteen bij aankomst 
ondergedompeld in de Khmercultuur. Tot de 13e 
eeuw was Angkor het machtigste en welvarendste 
rijk in Zuidoost-Azië, met een ongeëvenaard niveau 
van beschaving. Emotie nummer 1. Angkor is visueel 
adembenemend, door zijn uitgestrektheid, de rijke 
architectuur en kunst van de tempels, en de groene 

kracht van de tropische vegetatie eromheen. 

Op de derde dag ruilen we het hotel voor een schip van 
rederij CroisiEurope. Het wacht op ons aan de noordkant 
van het Tonlé Sap Meer. De boot ziet er oerdegelijk 
uit. Het is op een Vietnamese werf gebouwd, in staal, 
maar afgewerkt met veel tropisch hout. De 24 hutten 
in koloniale stijl hebben een groot rechthoekig raam, 
en elke deur geeft direct uit op een smalle houten 
promenade langsheen het schip. Over de reling hebben 
we een weids uitzicht. Het schip heeft een restaurant 
achteraan, en een salon met bar op het bovendek. 
Een detail dat me altijd zal bijblijven is de enorme tros 
bananen die buiten hangt, voor wie trek heeft.

De boot tuft richting zuiden. We genieten van een zwoele 
avond met spectaculaire wolkenformaties. Dat we in Azië 
op een meer aan het varen zijn lijkt me surrealistisch. De 
bliksemschichten van een ver onweer doen er nog een 
schepje bij.

Gruwel en gastronomie

Het cruisegedeelte van de reis duurt een week, van 
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het Tonlé Sap Meer tot Saigon. Het ritme is intens en 
ontspannend tegelijk. Soms wordt twee keer per dag 
ergens aangelegd om een dorp of stad te bezoeken, 
lokale nijverheden en ambachtslui, markten en tempels.

We kunnen maar niet begrijpen hoe het land van de 
gastvrije Cambodjanen nog niet zo lang geleden gebukt 
liep onder de terreur van de Rode Khmers. In een 
openlucht klaslokaal vlakbij Phnom Penh ontmoeten 
we Um Son Thon, een wiskundeleraar op respectabele 
leeftijd. Hij onderbreekt de les om te vertellen hoe hij 
toen door een list zijn leven heeft kunnen redden. De dag 
nadien bezoeken we het Tuol Sleng Genocidemuseum. 
De gruwel raakt ons diep. Wat een tegenstelling met de 
schoonheid van het Koninklijk Paleis.

Wat een contrast ook met de vele leuke activiteiten, als 
een ossenkarrentocht, of een wilde rit met een tuk tuk, in 
het drukke verkeer van Phnom Penh. Op het ene moment 
kijken we onwennig naar de danspassen van jonge 
apsara’s of “hemelse dansmeisjes”, om een paar uur later 
in het nachtleven van de Cambodjaanse hoofdstad te 
belanden.

Constant krijgen we het heerlijkste voedsel 
voorgeschoteld. Uiteraard blijf je toerist en zijn er 
dingen die je voor geen geld zou willen eten, zoals de 
bergen gepekelde vis op de markten van Chau Doc, of 
gepocheerde kippenembryo’s. Een delicatesse! 
Markten zijn dé plek om het echte leven van de locals te 
ontdekken. Mijn favoriet is de markt van Sa Dec omdat 
die langs een druk bevaren zijkanaal van de Mekong ligt. 
Het is fascinerend om de eenmansvrachtschepen te zien, 
met balen rijst of grote trossen bananen.    

Urban Jungle

De finale fase van de tocht wordt ingezet als we het 
Cho Gao Kanaal binnenvaren. Nog nooit zag ik zoveel 
binnenschepen bij elkaar. Dit kanaal is een logistieke 
slagader voor Saigon, onze eindbestemming. In de 
verte zien we de wolkenkrabbers opdoemen. Als finaal 
de trossen worden vastgemaakt is het duidelijk dat 
we de tropische flora hebben ingeruild voor de urban 
jungle. Tijd voor nieuwe emoties. Hoe leer ik de straat 
oversteken als er tweeduizend motorfietsen op je 
afkomen?
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Toegegeven, de titel is overdreven. De foto werd 
genomen in Les Andelys, een Normandisch stadje 
op 90 kilometer van de Franse hoofdstad. Had u het 
kunnen raden?
Voor vele passagiers van riviercruiseschepen zijn de 
landschappen van de Seine een grote verrassing. 
Terwijl we vaak denken, “ach ja, Parijs en Normandië 
liggen vlakbij, wat valt daar nog te beleven?”

Dat is het fijne aan riviercruises. Je hoeft niet eens ver 
te reizen om bepaalde regio’s vanuit een heel ander 
perspectief te beleven. 

De Rijn, de Moezel, de Loire, de Rhône, de Elbe, de 
Douro, de Guadalquivir, de Donau etc.., wachten om 
ontdekt te worden. Vanop het water natuurlijk.

De krijtrotsen van Parijs



Intens Azië, met Seabourn
Seabourn zendt deze winter 
opnieuw een schip naar Azië. Deze 
keer is de eer voor de Seabourn 
Ovation, de jongste telg van de 
familie van luxejachten. Zowel 
de beleving aan boord als aan 
land is van het welbekende hoge 
Seabourn niveau.
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Seabourn zendt deze winter opnieuw een schip naar Azië



Het Aziatisch seizoen start op 22 december vanuit 
Singapore. Tussen December en maart zijn er vijf 
identieke cruises van telkens twee weken lang. De reis 
begint in Singapore en eindigt in Hong Kong, of vice 
versa. Tussen deze twee machtige Aziatische steden 
kunnen de gasten van het grote luxejacht een mooi pallet 
aan bestemmingen in Vietnam en Thailand degusteren.

In Vietnam is een van de hoogtepunten het bezoek aan 
Ho Chi Minh City, beter bekend als Saigon. De “Poort 
naar de Mekongdelta” is tegelijk ook Vietnams grootste 
stad. Het is een fascinerende Aziatische stad met nog 
steeds veel Frans koloniaal erfgoed.
De Seabourn Ovation blijft er ook ’s nachts liggen. 
Nog in Vietnam wordt koers gezet naar de beroemde 
Baai van Halong. Het lange verblijf geeft de kans om 

Hanoi te bezoeken, de hoofdstad van Vietnam.

Het paradijselijke Thaise eiland Ko Kood vormt het 
perfecte decor voor de typische “Caviar in the Surf” 
strand party.

Op 2 februari vertrekt een alternatieve Aziatische cruise, 
waarbij gedurende 14 dagen koers wordt gezet naar de 
mooiste en interessantste bestemmingen in de Zuid-
Chinese Zee. In China is dat bijvoorbeeld Xiamen. Het 
is ook een uitgelezen kans om in de Filipijnen Manila te 
bezoeken.

Deze cruise kan perfect gecombineerd worden met een 
van de vijf reizen naar Vietnam en Thailand. De cruise 
duurt dan een heerlijke 28 dagen.
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In de lente van 2019 (april) komt Seabourn Sojourn 
naar Azië voor een 18-daagse cruise van Singapore 
naar Shanghai, via Maleisië, Cambodja, Vietnam, China 
(inclusief Hong Kong), Taiwan en Japan. Deze cruise past 
in het “Extended Explorations” programma, waarbij de 
nadruk ligt op een grote immersie in de regio. Samen 
met de chef kunnen gasten lokale markten bezoeken. Het 
keukenteam tovert de verse aangekochte ingrediënten 
om in typische, lokale gerechten.   

Gastsprekers als historici en andere deskundigen reizen 
mee om aan boord spreekbeurten te geven.

Seabourn kan als officiële cruisepartner van de UNESCO 
optionele excursies aanbieden naar een aantal sites die 
op de werelderfgoedlijst staan. Dat kan de Vietnamese 
Ha Long Baai zijn, met zijn 1.969 eilanden. Zelfs een 
grondig bezoek aan Angkor Wat (Cambodja) is mogelijk 
door een driedaags landarrangement tijdens de cruise.

Ook voor en na de cruise biedt Seabourn mogelijkheden 
om Bejing, Xi’an en Hong Kong te bezoeken. De tempels 
van Angkor kunnen eveneens bezocht worden in een 
pre- of post cruise arrangement.
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Cruiseschepen van de toekomst
De rode draad doorheen dit jubileumnummer is de toekomst van het cruisen. Tal van technologische 
nieuwigheden, bestemmingen en vaarroutes komen op ons af de komende jaren. Maar ook het aantal 
cruiseschepen in aanbouw neemt een duizelingwekkende vaart. Een overzicht van de cruiseschepen op het 
orderboek van de scheepswerven. 

NOTA: Om het enigszins overzichtelijk te houden, hebben we ons beperkt tot 2020 én enkel de 
belangrijkste of grootste cruiseschepen vermeld. Het volledige orderboek vind je op cruiseindustrynews.com

AIDA Cruises
AIDAnova (dec. 2018)– eerste cruiseschip dat volledig op 
vloeibaar aardgas zal varen

Celebrity Cruises
Celebrity Edge & Celebrity Apex (nov. 2018 en lente 
2020) – met uitschuifbare balkonhutten en een ‘Magic 
Carpet’ over de boeg van het schip (meer hierover op 
pagina 9.)
Celebrity Flora (Galapagos, mei 2019) 

Costa Cruises
Costa Venezia (mrt. 2019, China) – Costa Smeralda (okt. 
2019)

Crystal Cruises
Crystal Endeavor (2020)

Hapag-Lloyd Cruises
Expeditieschepen Hanseatic Nature (apr. 2019) en 
Hanseatic Inspiration (okt. 2019)

Holland America Line
Nieuw Statendam (nov. 2018) – zusterschip van de 
Koningsdam en tweede van de Pinnacle klasse

MSC Cruises
MSC Bellissima (mrt. 2019) – MSC Grandiosa (nov. 2019) – 
MSC Virtuosa (sept. 2020)

Norwegian Cruise Line
Norwegian Encore (okt. 2019), zusterschip van 
Norwegian Bliss

Ponant
Expeditieyachts Le Bougainville & Le Dumont d’Urville 
(zomer 2019) – Le Bellot & Le Surville (2020)

Princess Cruises
Sky Princess (okt. 2019) – Enchanted Princess (2020)

Regent Seven Seas
Seven Seas Splendor (2020), ultra deluxe zusterschip van 
Seven Seas Explorer
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Cruiseschepen van de toekomst

Royal Caribbean
Spectrum of the Seas (lente 2019, China) – Quantum 5 
(herfst 2020)

Scenic Cruises
Luxe expeditieyachts Scenic Eclipse (jan. 2019) & Scenic 
Eclipse II (2020)

Silversea
Silver Moon (apr. 2020), zusterschip van luxe-
vlaggenschip Silver Muse 

Star Clippers
Flying Clipper (2019), de grootste vijfmaster ooit 
gebouwd

Virgin Cruises
Scarlet Lady (2020, Caraïben) – eerste en spraakmakende 
schip van Virgin cruises met ondermeer een eigen 
tattooshop aan boord

AIDAnova

MSC Bellissima

Scenic Eclipse
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Het is september en de Navigator of the Seas verlaat Ajaccio, 
Corsica. In de foto zit meer symboliek dan je denkt.
Dit grote schip van Royal Caribbean is een van de vele 
megaschepen die recent het daglicht hebben gezien. Tegelijk 
legt het aan in havens die vroeger amper op de cruisekaart 
stonden. Het was of iedereen het mooie Corsica links liet 
liggen. Samen met meer schepen zijn er meer cruisehavens bij 
gekomen. En die zoektocht blijft duren.

Nog dit. De moederholding van Royal Caribbean heeft recent 
een meerderheid van de aandelen gekocht van de luxerederij 
Silversea Cruises. De trend is duidelijk: een grote variëteit aan 
schepen, serviceniveaus en bestemmingen. Wat kies jij?

Op zoek naar meer  
          bestemmingen




