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Over de grote foto op de vorige pagina:

Riesling en Herfstvitaminen
“Opportuniteiten zijn als zonsondergangen. Dit vind
ik een goede quote. Net toen we aan boord van
CroisiEurope’s Douce France klaar waren voor het
aperitief zag ik hoe de wind was gaan liggen. Het
wateroppervlak van de Moezel veranderde in een
spiegel. Langzaam veranderde de lucht van licht naar
donkerblauw, en op het kasteel van Cochem hadden ze
de feeërieke verlichting ingeschakeld. Sorry jongens,
maar geen apéro voor mij vanavond. Met grote stappen
begaf ik me naar mijn hut en greep mijn fotocamera en
statief.” De foto op vorige pagina is het resultaat.
“Voor oktober was het ontzettend zacht. Deze middag
hadden we het kasteel bezocht. Nadien wandelden we
door de wijngaarden naar Cochem. De zon had haar best
gedaan om het typische seizoensgrijs weg te branden.
De bladeren van de druivenstokken waren met hun
vijftig tinten herfst een streling voor het oog. Gisteren
was het ook in Strasbourg een feest voor de zintuigen:
de herfstkleuren, het Indian Summer gevoel, de laatste
terrasjes... Eens Koblenz gepasseerd vaart de Douce
France richting Romantische Rijn. Ach, Rüdesheim, daar
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zijn we allemaal wel eens geweest. Het wijnstadje is
idyllisch en toeristisch. Het geeft niet. We installeren ons
in een zaak aan de Drosselgasse en neuriën mee op de
muziek van een terrassen band. Zijn het de vier dagen
aan boord? Is het de laatste stuiptrekking van de zomer?
Is het de Riesling? Ik voel me uitgerust als nooit tevoren.
De winter mag komen.” In oktober biedt CroisiEurope
maar ook andere riviercruiserederijen zoals o.a. het
Duitse A-Rosa verschillende korte cruises aan op de
Moezel en de Rijn.

ouagie

ouagie

Voorwoord
Zomer nog niet voorbij…
Liefhebbers van de zon: welkom. Na deze eindeloos warme zomer zou je al haast niet meer gewoon kunnen
raken aan de nakende herfst- en wintertemperaturen die ons te wachten staan. Dat hoeft ook niet, want niet voor
niets heeft dit nummer de (Westelijke) Caraïben als hoofdthema. De kusten van Mexico en Centraal-Amerika
vormen het ideale decor voor een najaars- of wintercruise met een fascinerende mengeling van eeuwenoude
culturen en tropische natuurbestemmingen. De mystiek van de Mayacultuur is maar 1 van de vele redenen
waarom cruises naar deze regio zo populair zijn. Voor wie niet tuk is op de grote toeristische trekpleisters, geen
nood: met een zeilschip of een kleinschalig luxeyacht ontdek je de meer verdoken plekjes en eilanden met
dromerige namen zoals Treasure Islands, White Bay of Culebrita. Je leest er in dit nummer alles over. Inspirerend
cruisenieuws en reportages geschreven uit eigen ervaring, met relevante meerwaarde waar je als lezer écht
iets aan hebt. Dat is voor ons de essentie van dit magazine. We kijken daarbij ook graag vanuit een andere
hoek naar de steeds veranderende wereld rondom ons. Cruiseschepen brengen toeristen aan, en daarmee
ook een onvermijdelijke verandering in de maatschappelijke, economische of klimatologische omgeving van
hun aanleghavens. Ten goede én ten kwade, daar kan niemand om heen. Anderzijds is het spijtig te moeten
constateren dat de meeste – op spektakel beluste – media maar al te graag het negatieve aspect van toerisme in
het algemeen en cruises in het bijzonder, benadrukt. Maar hoe liep dat verhaal met de doodgeschoten ijsbeer nu
écht verder … ?

Cruisenieuws met een relevante meerwaarde
		
voor jou als lezer, dat is de essentie.
Cruiserederijen zijn niet met vandaag, noch met morgen bezig. Zij willen nog jaren cruises verkopen. Aan jou,
maar evengoed aan je kinderen, kleinkinderen en al wie daarna komt. Dat kan enkel met een duurzaam beleid,
met voldoende respect voor de omgeving. In geen enkele andere industrie worden er dusdanig veel restricties
opgelegd op het vlak van milieu, afvalverwerking en CO2-uitstoot. De meest innovatieve ontwikkelingen op dat
vlak komen dan ook van cruiserederijen die verder denken dan morgen. Het hoofdthema op ‘SeaTrade Cruise
Global’ – hét jaarlijkse mekka voor de globale cruise-industrie is dan ook ‘Focus on the impact of cruising’. Hoe
zorgen we ervoor dat al wie na ons komt, ook nog van onze prachtige wereldzeeën kan genieten?
Dat gezegd zijnde, het hoeft immers niet altijd ‘ver weg van huis’ te zijn. Riviercruises dichtbij huis kunnen een
minstens even boeiende vakantie opleveren . Indian Summer op de Europese waterwegen? Jazeker. Voor wie
het niet te ver weg zoekt en al uitkijkt naar het zomerseizoen van 2019: Zeebrugge en Amsterdam lonken om de
hoek. Meerbepaald op pagina’s 8 en 18…
Veel leesplezier met dit herfstnummer van Cruise Magazine, in naam van het voltallige team van ATC Cruises &
Cruise Plus.
Ben Scheefhals & Dirk Van Duyse
TCC - Travel & Cruise Company
PS: Half november mag je trouwens ons 50ste nummer in de bus verwachten, een jubileumeditie. Samen met de uitgave
van ATC’s nieuwe jaarbrochure - Cruise Kompas 2019 & 2020 – een mijlpaal om naar uit te kijken !
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Europa’s Best voor de zevende keer in Antwerpen

Antwerpen is erg geliefd bij luxererederij Hapag-Lloyd
Cruises. Voor de zevende keer werd er het Europa’s Best
festival georganiseerd aan boord van het prestigieuze
schip Europa. In de Berlitz cruise gids prijken Europa en
Europa 2 al vele jaren op de hoogste plaats. Het zijn de
enige schepen met een vijfsterren-plus notering. Op 24
juni verzamelden aan de Antwerpse cruiseterminal meer
dan 30 internationale hoogvliegers uit de wereld van de

gastronomie op het Lidodek. Er was een hele constellatie
aan sterrenchefs, wijnboeren, patissiers en kaasaffineurs.
De chocolatiers van Yuzu vertegenwoordigden uiteraard
ons land. Al deze mensen toverden als gewoonte het
evenement om in een feest voor levensgenieters en
fijnproevers. Een live band in combinatie met de start van
het eindeloze zomerweer zorgde voor een avond om niet
vlug te vergeten.

Fred Olsen biedt nu ook riviercruises aan.
Fred Olsen, dat in 2018 haar eerste riviercruiseschip in de
vaart bracht, heeft voor 2019 ambitieuze plannen. Brabant,
dat plaats biedt aan 156 passagiers, heeft tussen april en
november 2019 33 cruises gepland op de Donau, Rijn,
Main en Moesel. Net als bij haar zeeschepen, kunnen Fred
Olsen gasten rekenen op de typisch Britse stijl en kwaliteit
en dat aan democratische prijzen. Een cruise aan boord
van Brabant is al mogelijk vanaf E 1.000 per persoon,
vervoer inbegrepen. En met de fietsen aan boord die je
kan huren, heb je alle flexibiliteit om de streek waar je
doorvaart écht te leren kennen. De Brabant heeft maar 4
dekken, maar toch zijn de accommodaties ruim en open. De
40 bemanningsleden zorgen ervoor dat gasten zich thuis
voelen én op hun wenken bediend worden.
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News
geeft startschot voor nieuw
			expeditietijdperk

Met het luxe cruisejacht Le Lapérouse is de Franse
luxerederij Ponant als eerste klaar voor het nieuwe
tijdperk van de avontuurlijke cruises, waarbij meer dan 30
expeditieschepen gebouwd worden. Zelf heeft de firma
maar liefst zes “Ponant Explorers” besteld. Op 10 juli werd
Le Lapérouse in de IJslandse haven van Hafnarfjörður
gedoopt. De naam refereert naar Jean François de Galaup,

comte de Lapérouse, een Frans ontdekkingsreiziger uit
de 18de eeuw. De invités werden verwelkomd door de
doedelzakken van de Bagad de Lann Bihoué, de Bretoense
muziekgroep van de Franse Marine. Niet de Marseillaise,
maar de Bretoense hymne werd gezongen. Dat komt
omdat Ponant 30 jaar geleden in Nantes werd opgericht.
Het schip heeft een geraffineerd, minimalistisch interieur
dat erg gemoedelijk is. Er zijn slechts 88 balkonhutten
en vier suites voor maximaal 188 passagiers. De meest
spectaculaire innovatie is Blue Eye, een onderwaterlounge
met grote ramen, ideaal om in helder water het leven onder
de zeespiegel te kunnen observeren. In 2019 cruiset Le
Lapérouse naar de Kimberleys (Australië), gevolgd door
reizen naar Japan in het najaar.

Nieuwe schepen voor nieuwe ontdekkingsreizigers

De Zweed Lars-Eric Lindblad was de pionier van de
expeditiecruises. Hij stuurde passagiers naar Antarctica
aan boord van marineschepen die de poolbasissen
moesten bevoorraden. Gemotiveerd door het succes liet
hij in 1969 een eerste schip bouwen in Finland.
Langzaam ontwikkelde zich een nichemarkt met schepen
die niet specifiek voor cruises waren gebouwd, zoals
Russische hydrografische schepen. Door het winterijs in
de Oostzee waren ze werkloos. Ze deden ‘een seizoen’ in
het Zuidpoolgebied. Nieuwe schepen? Die kon je op een
hand tellen. Tien jaar geleden voorspelden sceptici dat
het economisch nooit meer rendabel zou zijn om kleine
schepen te bouwen. Fout! Jaren lang hadden de Noorse

Hapag-Lloyd Cruises zal de
nieuwe HANSEATIC Inspiration
dopen in Antwerpen op
13 oktober 2019

scheepswerven offshore monsters geleverd aan de olieindustrie. Samen met het instorten van de olieprijzen
kwam de sector in zwaar weer terecht. Gevolg: sommige
splinternieuwe schepen kwamen niet eens in dienst.
De cruiserederijen grepen hun kans. Er was vraag naar
avontuurlijke cruises, en die werkloze werven hadden
de ervaring om gesofisticeerde schepen te bouwen. Het
resultaat is dat we de volgende jaren een boom gaan
beleven, met meer dan 30 nieuwe schepen voor o.a.
Crystal, Hapag-Lloyd, Ponant, Scenic etc... Niet alleen
poolgebieden, maar ALLE extreme hoeken van de wereld
zijn in trek. Een goede raad: boek op tijd. In de wereld
van expedities stelt een jaar niks voor.
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Je cruisevakantie begint in Zeebrugge
Op 15 juni ll. werd Zeebrugge’s splinternieuwe
cruiseterminal geopend door Burgemeester Renaat
Landuyt en CEO Joachim Coens. Het gebouw is een
architecturale parel.
Zeebrugge is al jaren een belangrijke speler in de
cruisewereld, enerzijds omdat het een diepzeehaven is
waar alle schepen kunnen aanleggen, en anderzijds door
de aantrekkingskracht van Brugge, Gent en uiteraard
‘Flanders Fields’. Jaarlijks meren bijna 150 cruiseschepen
aan, met aan boord een half miljoen cruisepassagiers.
Om deze stroom veilig en efficiënt te kunnen blijven
ontvangen, was de bouw van een cruiseterminal
noodzakelijk. Vandaag is de terminal een realiteit.
Voor wie Zeebrugge kent: het moderne cruisegebouw
ligt vlak bij de marinebasis en het oude, rode lichtschip
dat je vanaf de kustbaan ziet. Het gebouw is veel meer
dan alleen maar een cruiseterminal. De zogenoemde
ABC-Toren is een polyvalent gebouw met diverse functies.
A staat voor het bouwbedrijf Artes, dat een deel van het
gebouw als hoofdkwartier gebruikt. B staat voor Brugge,
en C staat voor Cruise.
Het gebouw zal ook een publieke functie krijgen. Op nietcruisedagen zal de open ruimte van de eerste verdieping
gebruikt worden voor de organisatie van evenementen.
Op de hoogste verdieping heeft de bekende
horecafamilie Dendooven hun derde restaurant geopend,
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na Hof Ter Doest in Lissewege en Vijfwege in De Haan.
Het zicht in de ‘Njord’ is spectaculair en de vis heerlijk.
Op de 7e verdieping is het nieuwe bezoekerscentrum
van het havenbestuur ondergebracht. Hier kan een breed
publiek kennis maken met de haven. Concreet is er op
deze verdieping een belevingsruimte waar de nieuwe
havenfilm van de regisseur Wim Robberechts op drie
schermen wordt getoond. Er is tevens een terras met
een panoramisch zicht op de zee, de haven, het dorp
Zeebrugge, de kust en de polders.
Sinds 1 september worden er havenbezoeken
georganiseerd. Het programma verloopt zo dat
de bezoekers door een gids ontvangen worden in
de inkomhal. Vervolgens worden ze begeleid naar
het bezoekerscentrum. Na een uiteenzetting en de
panoramische film wordt het bezoek afgesloten met een
rondrit door de haven van ongeveer een uur.
Voor de aanvraag van een havenbezoek kan je mailen
naar: public.relations@mbz.be
Op cruise vanuit Zeebrugge
Het is de ambitie om Zeebrugge op de kaart te zetten
als vertrek- en aankomsthaven voor cruises in Europa.
Deze zomer was er al een Duitse rederij die van de
mogelijkheid gebruik maakte. Ongetwijfeld gaan we
de komende jaren meer kansen krijgen om hier onze
cruisevakantie te starten.

Schip in de kijker: Azamara Pursuit
Azamara Club Cruises, de boetiekrederij met slechts
twee schepen, had een probleem: succes! Maar een
extra schip bouw je niet zomaar. Azamara was reeds
een tijdje aan het azen op een van de zusterschepen.
Inderdaad, de Azamara Journey en Azamara Quest
behoren tot een reeks van acht identieke schepen. De
zogenaamde R-klasse schepen bieden plaats aan 690
passagiers en kunnen door hun beperkte omvang unieke
havens bezoeken die grotere schepen niet kunnen
aanlopen. Daarom zijn gasten zo gek op Azamara.
De acht zussen waren gebouwd voor Renaissance
Cruises. Deze rederij ging echter overkop kort na de
aanslag van 9/11, en de vloot werd verkocht aan diverse
rederijen. Azamara kocht er twee, Oceania Cruises vier,
en P&O Cruises en Princess elk één. Uiteindelijk was P&O
bereid om hun schip -Adonia- te verkopen aan Azamara.

de laatste technologie. Na een aantal inauguratiecruises
zette Azamara Pursuit koers naar de Middellandse Zee.
Op 6 november reist het schip vanuit Barcelona naar
Miami.

Vanaf april werd het schip op de scheepswerf in Belfast
volledig gestript en herbouwd. Vier maanden later was
het wonder geschied: heel wat van de eerste gasten
hadden niet eens door dat het schip 18 jaar oud was.
Op piekmomenten waren meer dan 450 vakmensen
bezig om het schip te renoveren. Suites werden volledig
herbouwd en alle publieke ruimtes kregen de meest
grondige vernieuwing, met uiteraard nieuw meubilair en

Op 20 maart 2019 zet de Pursuit vanuit Rio de
Janeiro koers naar Lissabon, voor een zeer origineel
cruiseprogramma in de Middellandse Zee, variërend
van 3 tot 5, 7, 9, 10 en meer dagen. Azamara Pursuit
gaat als een echte ontdekkingsreiziger op zoek naar de
mooiste Mediterrane regio’s, als de Griekse Eilanden, de
Adriatische Zee, de Amalfitaanse Kust tot en met Israël.

Voor het eerste winterseizoen staat Zuid-Amerika op
de routeplanner. Natuurlijk kunnen steden als Buenos
Aires en Rio de Janeiro niet ontbreken. Azamara Club
Cruises profileert zich als dé bestemmingsspecialist met
lange verblijven in de havens en interactie met de lokale
bevolking. Wat dacht je van oudejaarsavond of nog
beter, carnaval in Rio? Het kan ook rustiger, als het schip
in Ushuaia, het uiterste puntje van Zuid-Amerika, aanlegt.
De Zuid-Amerika cruises zorgen ook voor fantastische
natuurmomenten, zoals een reis naar Antarctica, en
cruises door de Chileense fjorden.
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News

Mamma Mia
cruise met
Starclippers
Mamma Mia ! How could I resist you... De tweede film
is nog maar net in de zalen of er zijn al themacruises
beschikbaar. Wel, eigenlijk zijn de zeilcruises die
Starclippers voorstelt pas voor 2019. De vaarroutes
gaan langs een aantal plaatsen waar de eerste film
werd gedraaid, zoals de Griekse eilanden Skiathos en
Skopeles. Je bezoekt ook het Agios Iannos Protromos
klooster, waar de scenes van het trouwfeest werden

gefilmd. Dus, als je van Griekse kusten en romantiek - en
Abba - houdt, dan zijn de 7 daagse cruises vanaf mei
volgend jaar aan boord van de Star Flyer een absolute
aanrader. Wie weet kom je Pierce Brosnan, Colin Firth,
Meryl Streep of Julie Waters wel tegen, dansend en
zingend in de Griekse zonsondergang ...

Ijsbeer doodgeschoten tijdens cruise. De context.
Het kwam uitvoerig in de media en op Social Media
was het een drukbesproken onderwerp: tijdens een
cruise-uitstap in Spitsbergen eind juli werd een ijsbeer
doodgeschoten. En dat is een ijsbeer te veel natuurlijk,
al moet een en ander wel in de juiste context worden
geplaatst. Eerst de feiten: tijdens een excursie van
Hapag-Lloyd Cruises hadden de begeleiders een ijsbeer
niet opgemerkt en toen die een van hen aanviel, werd de
beer doodgeschoten om de mensen die deelnamen aan
de excursie te beschermen.
Wanneer dit bekend werd gemaakt, maakten vele
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mensen de bedenking: “Moet je überhaupt uitstappen
organiseren naar plaatsen waar deze dieren leven?” en
dat is een terechte vraag. Misschien is het beter om meer
afstand te houden of om een manier te bedenken die de
beren sneller afschrikt? Klopt.
Nu, mensen die naar Spitsbergen reizen om ijsberen te
zien, zijn veelal dierenliefhebbers die projecten om de
dieren te beschermen vaak financieel ondersteunen. En
zulke projecten helpen, want waar er 50 jaar geleden
nog maar 8 à 10.000 ijsberen waren, zijn er nu zowat
25.000. Ook Noorwegen kreeg van velen een veeg uit
de pan, maar dat is onterecht. Het land ondertekende
de Polar-Bear overeenkomst, dat de jacht op ijsberen
verbiedt en hun habitat beschermt. Dit in tegenstelling
tot de VS, Canada en Groenland, waar jagers tussen 2007
en 2016 maar liefst 7.500 ijsberen afschoten, vaak voor
de “sport”. Misschien iets om meer verontwaardigd over
te zijn?
Het incident eind juli is echt betreurenswaardig en het
maximale moet gedaan worden om zulke situaties te
vermijden. Daar werken rederijen en wetenschappers
aan mee, want zowel de dieren als de bezoekers moeten
kunnen beschermd worden. En voor we het vergeten: de
begeleider van Hapag-Lloyd Cruises, die bij de aanval
door de ijsbeer een hoofdwonde opliep; zijn toestand is
ondertussen stabiel.

In de voetsporen van Marco Polo, van Trieste naar Tokyo
Liefhebbers van speciale cruises,
aandacht! Begin maart verlaat
het nieuwe schip van Costa
Cruises de Italiaanse Fincantieri
scheepswerf, voor haar maiden
trip. De Costa Venezia zegt
meteen vaarwel aan Europa,
want het schip is gebouwd en
geconcipieerd voor Aziatische
cruisepassagiers.
Op 8 maart verlaat de Costa
Venezia de haven van Trieste voor
een lange reis van 53 dagen,
helemaal tot in Yokohama, de
haven van Tokyo. Die positioneringsreis biedt een
unieke kans: het is de enige cruise die geboekt kan
worden door Europeanen.
Omdat niet iedereen tijd heeft om twee maand te
cruisen is de reis onderverdeeld in drie segmenten.
Eerst wordt koers gezet naar Dubai, via het
Suezkanaal. Landen als Kroatië, Griekenland, Egypte,
Jordanië, Israël, Oman en de Verenigde Arabische
Emiraten zorgen voor een verrassend patchwork van
reiservaringen. Het tweede segment, met vertrek uit

Dubai op 27 maart, en aankomst in Singapore op 13
april, is ideaal om te proeven van India en Sri Lanka.
Er wordt onder andere gestopt in Goa, Cochin en
Colombo.
Als het schip midden april Singapore verlaat kom
je elke dag een beetje dichter bij het land van de
rijzende zon. En ook dit segment is een buitenkans.
Op welke andere manier kan je landen als Singapore,
Thailand, Vietnam, China, Hong Kong, Taiwan en Japan
ontdekken, allemaal in één reis?

Crystal Cruises,
het neusje van de (rivier)zalm

Bij elk nieuw schip hoort een doopceremonie. Crystal
Cruises nam op 9 april haar nieuwe riviercruiseschip
Crystal Debussy in dienst. De doop werd pas
georganiseerd in Amsterdam op 28 mei, als onderdeel
van een tiendaagse Rijncruise. De rederij kreeg als
cadeau het mooiste lenteweer, met bijna tropische
temperaturen. Als doopmeter werd de Amerikaanse
Broadway-ster Rachel York uitgenodigd. Het was mooi

om vanop de feesttent op de kaai de keurig gealigneerde
bemanning te zien op het bovendek, terwijl de kapitein
als een gentleman de doopmeter begeleidde naar het
moment suprême. De fles champagne brak meteen, wat een
teken van geluk is. De riviervloot van Crystal Cruises is nu
compleet, met de extra brede Crystal Mozart op de Donau,
en de vier nieuwe zusterschepen op Donau, de Rijn, en de
zijrivieren. Alle Crystal rivierschepen zijn gekenmerkt door
een zee aan ruimte, met veel minder gasten dan schepen
van een gelijkaardige lengte. Het zijn dan ook de enigste
schepen in de riviersector met enkel suites, allen met butler
service. De ramen zijn heel bijzonder met een systeem dat
de grote panoramische vensters elektrisch opent en zo
een balkon creëert. Crystal Cruises staat voor luxe, en dat
vind je in elk detail aan boord. Gastronomie en service zijn
op Crystal’s oceaanschepen legendarisch. Dit is nu ook
beschikbaar op de rivierschepen.
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Nieuwe rubriek

Maritieme weetjes:
			

witte pet met rode neus

Het is een vast ritueel. Als een schip een bestemming
nadert, kan je zien hoe een klein bootje aan volle
snelheid afkomt, tot het op een gracieuze manier
langszij manoeuvreert om de loods af te zetten.

tegenhoudt. De zijde van het schip waar het dan rustig is
heet de lijzijde. Het maneuver zelf noemen we “lij maken”.
Bij slecht weer kan de loods soms aan boord worden
gewincht met een helikopter.

Omdat een kapitein onmogelijk alle finesses van
een haven kent wordt beroep gedaan op een lokaal
iemand, een loods, of pilot. Die kent het havengebied
als zijn broekszak. Hij weet alles over verraderlijke
stromingen en scheepswrakken, en weet als geen ander
te communiceren met de controletoren van de haven.
De loods weet precies welk maneuver nodig is om aan
een bepaalde kaai af te meren. Zijn functie bestaat erin
om de kapitein te adviseren. De kapitein blijft echter
verantwoordelijk. Enkel in het Panamakanaal is dat
anders. Daar wordt de verantwoordelijkheid voor het
schip bij wet overgedragen op de loods.

Hoe herken je een loodsboot?
Niet elke haven beschikt over een snelle pilotboot. Soms
worden sleepboten gebruikt. Meestal staat er op de
romp “Pilot”. In de mast hangt vaak een rood-witte vlag.
Zodra de loods via de loodsladder aan boord van het
cruiseschip gestapt is geeft de kapitein een sein aan
een matroos om in de voormast een rood-witte vlag te
hijsen. Dat betekent “loods aan boord”. Ondertussen
vergezelt een andere matroos de loods tot op de
navigatiebrug, waar hij na de handshake met de kapitein
aan zijn taak kan beginnen. ‘s Nacht kan je een loodsboot
ook herkennen, door het witte en rode toplicht. Dat is
eenvoudig om te onthouden: het verwijst naar een witte
pet en een rode neus, van in de tijd dat loodsen op elk
schip eerst een borrel kregen.

Sommige landen vinden het logisch dat een kapitein die
dagelijks in dezelfde haven komt, vrijgesteld kan worden
van loodsplicht, omwille van de ervaring. In andere
landen mag een kapitein duizenden keren in dezelfde
haven komen, altijd zal een loods verplicht zijn. De loods
hoeft dan helemaal geen raad meer te geven. Maar het
loodsgeld, dat blijft.
Lij maken
Het is boeiend om vanop het dek te kijken hoe de pilot
aan boord komt. Als er veel golven staan zal de kapitein
zijn schip wat draaien zodat de bovenbouw de wind

De loods van Saint-Malo verlaat het cruiseschip Europa2
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On Board

Solo slim op cruise
tips voor single reizigers
Cruises zijn ideaal voor singles. Het is een vrijblijvende
manier om in goed gezelschap te reizen. Als soloreiziger
de optimale cruise vinden is echter een uitdaging. Je wil
je niet eenzaam voelen in een oceaan van romantiek.
Maar, helaas is het businessmodel van
cruisemaatschappijen vaak gefocust op koppels. Een
rederij redeneert namelijk zo: als ons schip met 500
hutten alleen maar singles zou hebben, dan zijn er slechts
500 gasten die geld uitgeven aan boord, in plaats van
1000.
Net als in sommige hotels wordt daarom vaak een single
toeslag aangerekend. Soms is dat 100%. Dan betaal je
voor een onzichtbare kamergenoot.
Bij de zoektocht naar een cruise kijk je dus best meteen
wat de singletoeslag is. Je cruisespecialist kan je hier
uiteraard bij helpen. Soms zijn er promo’s waarbij
helemaal geen supplement wordt aangerekend.
Goed nieuws: meer rederijen profileren zich nu als solovriendelijk, door het aanbieden van specifieke hutten.
Bij Fred. Olsen Cruises waren singles reeds decennia
lang erg welkom. Pas in 2010 was Norwegian Cruise
Line de eerste rederij om op Norwegian Epic een zone
in te richten met studio’s: kleinere hutten exclusief
voorbehouden voor de soloreizigers. De bewoners
van de Studios delen een eigen lounge, waar bv. kan

ontbeten worden. Omdat geen andere passagiers
toegelaten zijn weet je meteen dat iedereen in die zone
solo reist. Dat helpt om contact te maken. Een Studio
conciërge is aanwezig om solo-activiteiten te faciliteren.
Om de toeslag te omzeilen kan je ook op zoek gaan naar
een goede vriend die mee wil. Je kan de vraag stellen
op Facebook, of aan de reisagent die een groepsreis
organiseert. Misschien ontmoet je op een infoavond wel
een reisgenoot.
Aan het begin van de cruise mag je het solomoment niet
missen. Na een drink volgt een groepsdiner, en dan is het
aan jou om verdere stappen te zetten. Je kan afspreken
om samen een excursie te maken.
Wist je dat sommige rederijen als Crystal en Cunard ook
zorgen voor een gentleman host (ook wel dance host
genoemd)? Het zijn mannen die met veel plezier niet
vergezelde dames op de dansvloer begeleiden. Wat
daarna gebeurt? What happens on the ship, stays on the
ship.
Op zee is het ochtendgloren of een feeërieke
zonsondergang misschien wel het ultieme moment om
met iemand een gesprek te starten.
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Op zoek naar de kleinste
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eilanden van de Caraïben

Reisverslag van Mike Louagie aan boord van SeaDream Yacht Club

Zodra je aan boord van SeaDream stapt voel je het: dit
is een klassiek motorjacht, geen cruiseschip. Typische
kenmerken zijn het teakdek, het vernis, en de keurig
gealigneerde ligzetels met hun marineblauwe kussens. De
boordbibliotheek met zijn houten lambriseringen kan zo in
elk luxe yachtingtijdschrift. Alles draait om kleinschaligheid.
Dat voel je in de service. De bemanning is getraind om je
te herkennen. Kleinschaligheid merk je eveneens aan de
bestemmingen. De SeaDreams varen waar andere schepen
niet komen. Azuurblauwe zeeën en exotische eilanden, dat is
hun territorium, weg van de drukte.
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Cruise naar de Maagdeneilanden

Met ons jacht bij de jetset

Het is december. In San Juan stappen we aan boord van
SeaDream I. Het is donker als we koers zetten naar het
onbewoond eiland Culebrita. Met de Zodiac worden we
naar Tortuga Beach gebracht. Met in het achterhoofd het
barre Belgische winterweer genieten we dubbel zo hard
van dit paradijselijke strand. Mijn reisgenoot kiest voor
een partijtje snorkelen en ziet schildpadden.
‘s Avond liggen we voor anker bij het eiland Vieques.
Daar is dé attractie de bioluminescerende Mosquito
Bay. Lichtgevende micro-organismen gloeien op als ze
verstoord worden door de beweging van onze handen
in het water. De Caraïben associeer je niet meteen met
lange wandeltochten. Toch is dat net ons plan voor
het Nederlandse eiland Saba. SeaDream is het enige
cruiseschip dat hier komt. Als ecologische oase is Saba
een paradijs voor wandelaars. Met onze gids James
stappen we door het regenwoud. Tijdens de klim wijst
hij verschillende tropische fruitsoorten aan. We passeren
een ecologische lodge en dromen van een volgend
verblijf. Als we boven op een uitkijkplatform arriveren
verstoort een dichte mist het zicht, maar dat kan de pret
niet bederven.

St Barts is een overzeese gemeenschap van Frankrijk
en de speeltuin voor de rich and famous. Dat merk je
meteen in de jachthaven van Gustavia. Het eiland is klein,
bruisend en ook snob. Nog voor het ontbijt gaan we
met een groep vroege vogels een duik nemen op Shell
Beach. Ondanks het prille uur is het zeewater verrassend
warm. Ha, en dat terwijl onze vrienden in België met
dikke jassen rondlopen! Een must-do is een bezoek aan
het vliegveld. Het is één van de kortste startbanen ter
wereld. We gaan op een heuvel post vatten en wachten
tot de kisten rakelings over ons hoofd vliegen. SeaDream
ligt tot ‘s nachts voor anker, want avondshoppen in de
trendy boetieks van St Barts is onweerstaanbaar.
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Koraalatol
Anegada, het meest noordelijke van de Britse
Maagdeneilanden is een weinig bekend koraalatol. Ook
hier komt zelden een cruiseschip. Na een schokkerige
busrit langs desolate wegen wacht in Cow Wreck
Bay het ware paradijs. Het lijkt alsof we plots in de
coverfoto stappen van een Caribische reisbrochure.

We zien een zee met het mooiste azuurblauwe water
ooit. In de beachclub klinkt vrolijke Calypso muziek,
terwijl de bartender een fris Carib biertje serveert. Even
later krijgen de schuimende golven het gezelschap
van kleurrijke kitesurfers. Op Virgin Gorda wandelen
we tussen de cactussen, nieuwsgierige hagedissen,
geurende Frangipani en Bougainvillea. Op een verlaten
strand worden we voor een moeilijke keuze geplaatst.
Wordt het de hangmat? Of de cocktail in de strandbar?
SeaDream ligt voor anker. De marina aan de achterkant
laat ons toe om te zwemmen en zeilen.
Een luxueuze finale
Jost van Dyke behoort tot de Britse Maagdeneilanden.
SeaDream gaat voor anker in White Bay. Op het strand
wacht een barman in hawaiihemd met cocktails. Een
restaurant werd afgehuurd en is volledig ter beschikking
van de SeaDream gasten. Er zijn ligbedden en parasols.
De grootste verrassing volgt later als het restaurantteam
met een surfboard volgeladen met champagne en
kaviaar in het water gaat. De sfeer zit er goed in, of
het nu gaat om de Noorse zakenman of die hartelijke
Braziliaanse vrouw; iedereen is in zijn nopjes.

SeaDream: “It’s yachting, not cruising”
SeaDream is een kleine (luxe)rederij met twee identieke
schepen. Je moet het zien als een combinatie van jacht,
cruise en luxe boetiekhotel, met slechts 100 gasten.
Die behoren doorgaans tot een internationale mix van
gelijkstemden.
De SeaDreams varen naar plaatsen waar andere schepen
niet eens kunnen komen. De flexibiliteit is groot. De
restaurants hebben ruime openingsuren. Je kan altijd
kiezen of je nu binnen of buiten eet. Zelfs slapen in
openlucht is mogelijk. Er zijn zeilboten, kajaks en
paddleboards die gratis mogen gebruikt worden.
Alle drank is inbegrepen, en nergens is er enige
commerciële druk om massages of excursies te
verkopen. SeaDream heeft een zeer goede culinaire
reputatie met een moderne, creatieve en gevarieerde
keuken. Er is evenveel aandacht voor gezondheid als
voor gastronomie. De suites zijn bijzonder ruim maar
hebben geen balkon. Geeft niet, want in 1-2-3 sta je
buiten op een van de rustige zonnedekken. Het is er
nooit druk.
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Norwegian Cruise Line:
			 4 x vertrekken vanuit Amsterdam
Fans van Norwegian Cruise Line mogen zich alvast
verheugen want de kogel is door de kerk: de rederij
maakte deze zomer bekend dat Norwegian Pearl in
mei en juni 2019 enkele gevarieerde cruises zal varen
met vertrek en aankomst in Amsterdam. Hiermee sluit
Norwegian als grote rederij mee aan bij het vaste
clubje van cruisemaatschappijen met vertrek vanuit de
Tulpenstad.
Vele ‘Premium’ rederijen zijn al langer vaste klant in
Amsterdam. Behalve de vele schepen van Holland
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America Line – zeer populair omwille van de Noorwegenroutes – vaart ondermeer Celebrity Cruises regelmatig
van hieruit naar de Oostzee, Baltische Staten of een
toertje Britse Eilanden. Ook veel luxeschepen vertrekken
hier een of meerdere keren. Hoewel de schepen op zich
niet van de allergrootste zijn, moet Norwegian Pearl (max.
2.400 passagiers) in de categorie ‘familie-resortschepen’
voor deze afvaarten enkel Brilliance of the Seas van Royal
Caribbean (2.143 passagiers) en Costa Mediterranea
(2.114 passagiers) naast zich dulden.
Met de nieuwe verblijfsformule ‘Premium All Inclusive’

11 tot 25 mei 2019
25 mei tot 8 juni 2019

Geiranger
Hellesylt

8 tot 22 juni 2019

Bergen

Flam

Stockholm

Helsinki

St. Petersburg

Tallinn

Iverness
Riga

Edinburgh
Kopenhagen

Belfast
Dublin

Warnemünde

Klaipeda
Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge

Southampton

Le Havre

heeft Norwegian misschien zelfs nog een extra streepje
voor ten opzichte van haar concurrenten. En wie weet
wordt het alweer zo’n lange, hete zomer in 2019 ? Ver
zal je het alvast niet hoeven te zoeken om te kunnen
genieten van een verkwikkende cruisevakantie.

naar Rome (14 dagen, vertrek 22 juni ‘19). Toekomen
in Amsterdam is ook mogelijk. Op 28 april vertrek
Norwegian Pearl immers voor een trans-Atlantische
oversteek vanuit New York, waar het na 6 zeedagen via
Ierland, Le Havre en Tilbury ook Zeebrugge zal aandoen.

Geïnteresseerden kunnen nu al hun keuze maken tussen
een tweeweekse cruise (vertrek op 11 mei of 8 juni 2019)
naar Schotland, Ierland en Noorwegen, een even lange
cruise naar Scandinavië en Sint-Petersburg (vertrek
25 mei ’19) of een midzomer-cruise van Amsterdam

Naast het gemak voor de Belgische en Nederlandse
passagiers om kort bij huis te vertrekken, is Amsterdam
ook een strategische afvaart- en aankomst cruisehaven
waar internationale gasten gemakkelijk toegang hebben
tot het hart van de stad.
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¡Disfruta del sol y de la cultura!

*

De kusten van de westelijke Caraïben

* Geniet van de zon en de cultuur
Wanneer Columbus tussen 1492 en 1502 vier keer de Atlantische Oceaan overstak, dacht men dat de
nieuwe gebieden het oosten van Azië vormden. Het was de Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo
Vespucci die aantoonde dat het om een volledig nieuw continent ging. Het werd zelfs naar hem vernoemd:
in het Latijn wordt Amerigo “America”. De eerste streken die werden verkend, waren de Caraïben en
Midden-America, langs de Golf van Mexico. In deze editie van CRUISE Magazine introduceren we je
een aantal bestemmingen in het westen van dit gebied die ruim 500 jaar geleden voor het eerst in kaart
werden gebracht. Plekken waar de zon, zee en cultuur je zullen verbazen!
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2. Grand Cenote - Tulum

3. Chichen Itza

4. Cozumel

De westkust van het Caraïbisch gebied heeft een grote
aantrekkingskracht op de reislustigen onder ons. Als
ervaren cruisers, raden we je echter aan om de met
luidruchtige Amerikaanse tieners gevulde badplaatsen
als Cancun links te laten liggen - er zijn meer dan genoeg
parels te ontdekken die vrij makkelijk te bereiken zijn
vanaf de aanmeerplaatsen waar de meeste rederijen
aanleggen. Graag stellen we je onze 9 suggesties voor:
1. Playa del Carmen - Mexico
Playa del Carmen is, voor wie van luilekkervakanties
houdt, een geschikt alternatief voor Cancun, maar
dan zonder de schreeuwlelijke neonreclames aan het
strand, afgelijnd met torengebouwen en toeristen die
over elkaars voeten struikelen. Er zijn tal van boeiende
plekken in en om Playa del Carmen, van archeologische
Mayasites tot prachtige tuinen, luxe shoppingstraten
en natuurlijk de schitterende stranden, die er soms
verrassend verlaten bijliggen!
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1. Playa del Carmen

2. Tulum - Mexico
Een plek aan de Rivièra Maya die je zeker aan je
bucketlist mag toevoegen, is Tulum. En als we een
suggestie mogen doen: huur een fiets en ga op
ontdekkingstocht. Het is een bestemming waar je op
een ontspannen manier van het Mexicaanse landschap
en de gastvrijheid kan proeven; gezellige eetkraampjes,
lege stranden waar je kan chillen of een verfrissende duik
kan nemen, je verwonderen aan tropische vogelsoorten,
... In deze regio zijn ook honderden cenotes gelegen:
grotten en onderaardse gangen die deels onder water
staan. Het water in de cenotes is meestal prachtig
turquoise, koel en ideaal om in te snorkelen. De kans
is groot dat je er kleurrijke vissen of schildpadden kan
spotten! De mooiste is de Grand Cenote, omwille van
het verbluffende kleurenpallet dat er kan bewonderd
worden. Vergeet niet de lokale keuken te proeven, met
veel fruit, bonen, noedels, noten en échte taco’s.

men

USA

Cuba
Cozumel

Mexico
Belize

Roatan

Kaaiman Eilanden

Honduras

Colombië

5. Caracol

3. Chichen Itza - Mexico
Tijd voor cultuur en geschiedenis. Chichen Itza is een
indrukwekkende precolumbiaanse stad die door de
Maya’s werd gebouwd en waar prachtige bouwwerken
van zijn bewaard gebleven. De meest in het oog
springende is de Kukulcan piramide (zie pagina 20-21),
gebouwd ter ere van de slangengod, met haar 365
treden - een voor elke dag van het jaar. De bouw van de
stad begon vermoedelijk al in de 7e eeuw. Chichen Itza
was een belangrijk economisch en politiek centrum voor
de volkeren in Yucatan. Er zijn op de site verschillende
cinotes te vinden - deze zorgden ervoor dat de
stedelingen beschikten over voldoende drinkwater. In de
muren van de gebouwen werden prachtige afbeeldingen
gekerfd die archeologen een inkijk geven op het leven
van de oorspronkelijke bewoners. Je ziet er afbeeldingen
van dieren, goden en rituelen, waaronder dat van de
mensenoffers... Indrukwekkend!
4. Cozumel - Mexico
Dit is een van de vaste aanlegplaatsen bij cruises
naar het westelijke Caraïbisch gebied. Cozumel is een

48 km. lang eiland voor de Mexicaanse kust en is een
paradijs voor duikliefhebbers. De zee rond het eiland is
kristalhelder en ondiep, ideaal om te snorkelen. Je ziet
er de meest uiteenlopende vissoorten, zeesterren en
schaaldieren, terwijl je voorbij gezwommen wordt door
zeeschildpadden en roggen. Ook op het eiland zelf is,
ondanks het toerisme, een weelderige fauna aanwezig.
Er zijn verschillende endemische soorten, zoals de
Cozumelvos en de Cozumelwasbeer, die net als zijn
grotere soortgenoot op het vaste land te herkennen is
aan zijn coole zorromaskertje...
5. Caracol - Belize
Een cirkelende weg in het hoogland leidt naar een
historische Maya-site in het Centraal-Amerikaanse land
Belize. Van bovenaf lijkt de weg op een slakkenhuis,
een caracol... Meer dan 3.000 jaar geleden vestigden
er zich al mensen in Caracol, maar de stad was op
haar hoogtepunt in de 7e eeuw, toen het zo’n 140.000
inwoners telde.
De ruïnes, die bijzonder interessant zijn om te bezoeken,
werden pas in 1937 toevallig ontdekt door een
houthakker. Het duurde tot 1985 alvorens grootschalige
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8. Rio Platano Biosphere

archeologische opgravingen begonnen. Caracol is
gelegen midden in de jungle, heeft 5 grote pleinen
en vandaag zijn er al zo’n 35.000 (!) gebouwen
geïdentificeerd, waarvan de grootste een 50 meter hoge
piramide is.
6. Great Blue Hole - Belize
Het “Great Blue Hole” is een van de bekendste
onderwatergrotten ter wereld en werd door Discovery
Channel op 1 geplaatst in de lijst van plekken die je zeker
op je bucket list moet hebben staan. Vanuit de lucht is
het een perfect ronde, donkerblauwe vlek in het midden
van een atol voor de kust van Belize. Het is een plek die
duikers graag bezoeken omwille van het kristalheldere
water en de vele vissoorten die er kunnen gespot
worden. Het 300 meter grote gat is ongeveer 100 meter
diep. En voor wie het graag avontuurlijk heeft: er worden
ook duo-parachutesprongen georganiseerd, waardoor je
een prachtig zicht krijgt op deze magische plek.
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7. Roatan - Honduras
Roatan is het grootste eiland van de Baai archipel (Bahia
Eilanden) voor de kust van Honduras en kan op de
vaarroutes van heel wat cruiseschepen die de westelijke
Caraïben bezoeken, worden teruggevonden. En al is het
eiland dan vooral bekend van haar prachtige stranden en
het turquoise water, er is nog veel meer dat kan bekoren;
de overweldigende natuur, bijvoorbeeld. Een aanrader
op Roatan is West End Village, een boheems dorp met tal
van bars en restaurantjes. Op de tientallen houten piers
vind je zowel vissers die hun vangst binnenbrengen als
kunstenaars die hun werken en souvenirs proberen aan
de man te brengen. ‘s Avonds hangt er een ontspannen
sfeer in West End Village, met uitbundige muziek waarbij
zelfs de terughoudende westerling zijn dansmoves zal
terugvinden. Vakantie!
8. Rio Platano - Honduras
Vlakbij de Hondurese kust is het Rio Platano Biosphere

6. Great Blue Hole

7. Roatan

Reserve een onvergetelijk mooie bestemming die de
overweldigende pracht van de natuur als geen ander
weergeeft. Het is een reservaat/natuurpark van meer dan
5.000 km² en sinds 1982 UNESCO werelderfgoed. Er zijn
verschillende historische sites in het reservaat, waaronder
de plaats waar Christopher Columbus voor het eerst voet
zette op het Amerikaanse vaste land. De grote blikvanger
is er echter de natuur; het woud, de mangroves,
moerassen en graslanden zijn de habitat voor honderden
dieren- en plantensoorten, sommigen met uitsterven
bedreigd. Jaguars, tapirs, poema’s, luiaards, brulapen,
harpijen, reuzen miereneters en zeldzame katachtigen
zoals de ocelot of de margay. Met andere woorden: je
houdt er je fototoestel best in de aanslag.
9. Kaaimaneilanden
Bij de Kaaimaneilanden zullen de meeste denken aan
de banken die er te vinden zijn en waar belastingvrij
geld kan geparkeerd worden, maar dat is een veel te
beperkte visie. De Kaaimaneilanden - er zijn er 3: Grand

9. Kaaiman Eilanden

Cayman, Little Cayman en Cayman Brac - zijn prachtige
en diverse eilanden, gelegen aan een onderzeese
bergrug. De Caraïbische Zee is er bijna 8 km diep!
Als vakantiebestemming zijn er weinig plekken die
zo relaxed en bio divers zijn als de Kaaimaneilanden.
Kalkstenen kliffen, gevuld met fregatvogels, lange witte
stranden waar je de lekkerste mango’s en carambola’s
kan proeven en natuurlijk ook George Town, waar je
uitgebreid kan shoppen. Ga zeker ook even langs de
Turtle Farm, waar zeeschildpadden worden gekweekt.
Het is een toeristische hotspot, maar dat heeft ook
een positief aspect: met de opbrengst worden jaarlijks
duizenden groene zeeschildpadjes uitgezet.
Het Caraïbisch gebied is met haar 30.000 eilanden
enorm divers en zelfs ervaren reizigers kunnen er telkens
weer nieuwe hoeken van leren kennen. En in zo’n
gebied is de luxe van een cruiseschip ideaal om aan
eilandhopping te doen!

CRUISEMagazine

Een Indian Summer op de Seine, m
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e, met CroisiEurope

Tekst en foto’s: Mike Louagie

Het is donker als de kapitein van de Seine Princess
de trossen laat losgooien. Het is eind oktober en we
verlaten de kaai in Parijs, aan de voet van de verlichte
Eifeltoren. Het heeft wel wat om het iconisch monument
vanop het water te zien schitteren. CroisiEurope is de
enige riviermaatschappij die de toelating heeft om in
hartje Parijs tot aan La Défense te varen. De lichtstad
zien vanop het water is magisch. Als we de kopie van het
vrijheidsstandbeeld passeren weten we dat het schip
definitief koers zet naar Normandië.

Als we ‘s anderendaags het Paleis van Versailles
bezoeken is het nog mistig. Louis XIV heeft echter bij het
decoreren zoveel goud gebruikt dat het lijkt of de zon
schittert. De Zonnekoning, nu snap ik het.
Even verderop stoppen we in de buurt van Giverny,
vooral bekend vanwege Claude Monet, die daar
gewoond heeft. De flamboyante herfstkleuren van de
siertuin zijn een lust voor het oog. Het weerbericht ziet er
goed uit voor de rest van de week. ‘L’été indien’, staat er
op de voorpagina van een krant.
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In de buurt van Les Andelys wacht een verrassing van
formaat. Iedereen kent de ‘White Cliffs of Dover’. Wist je
dat er op de Seine eveneens krijtrotsen zijn? Ik niet. We
klimmen tot aan de ruïne van het kasteel van Richard
Leeuwenhart. Het zicht over de meanderende Seine en
het krijtlandschap in de warme herfstzon laat ons bijna te
laat aan boord komen.
‘s Anderendaags ben ik voor dag en dauw wakker. Ons
schip vaart rustig stroomafwaarts en ik sta buiten intens te
genieten. Eens het blauwe uur voorbij is start de zon haar
grote opwarmingsronde. Roze wolkenslierten spiegelen
zichzelf in het rimpelloze water. Ochtendnevels proberen
zich nog te verstoppen tussen de bomen maar de zon
kent geen genade. Het wordt een prachtige herfstdag
met temperaturen tot wel 20 C°.
In Caudebec-en-Caux zijn we al in hartje Normandië.
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De Seine Princess vaart langs een patchwork van
Normandische weides. We zien prachtige boerderijen
in vakwerk, te midden van het groenste gras. Heel wat
passagiers genieten van een boek op het bovendek. En
daar mag een glas wijn bij.
In Rouen zijn we met een twintigtal die een uitstap
geboekt hebben. De gids loodst ons door de hoofdstad
van Normandië. Wat een ontdekking. Het is Allerheiligen
en de stad ligt er vredig bij. We passeren de Gothische
Saint-Macloukerk, en de Middeleeuwse knokentuin, toen
de pest voor ravage zorgde. We zien de moderne kerk
die opgedragen is aan Jeanne d’Arc, de heldhaftige
vrouw die wegens ketterij op de brandstapel eindigde.
Het is nog stil in de ontelbare kleine straatjes van het
oude stadsgedeelte, tot de klokken van de machtige
kathedraal van zich laten horen. Het indrukwekkende
klokkengeluid is van een ontroerende hevigheid.

Met een paar passagiers stappen we een oesterbar
binnen, vlakbij de markt. We laten drie soorten
Normandische oesters aanrukken. We kraken een paar
flessen wijn. We eindigen, ‘en beauté’ met een regionaal
kaasbord, met Camembert, Neufchâtel, Livarot en Pont
L’Evêque. Kortom, Frankrijk op zijn best.
Ook aan boord is elke dag een gastronomisch feest.
CroisiEurope staat bekend voor zijn heerlijke Franse
keuken.
De monding
Het is nog donker als ik ‘s morgens buiten sta, net op tijd
om te zien hoe ons schip onder de brug van Tancarville
vaart. De Seine is erg breed geworden. We kruisen een
groot vrachtschip dat waarschijnlijk onderweg is naar de
haven van Rouen.
Omdat de Seine Princess slechts 110 meter lang is kan

het als een van de weinige schepen door de sluis van
Honfleur. Als de kapitein de rode vuurtoren nadert zien
we aan stuurboord het über-pittoreske stadje. Morgen is
de cruise helaas voorbij. Het plan is om onszelf nog eens
flink te verwennen. We lopen alle terrassen af in het oude
vissersdok en kiezen er een uit. Laat die fruits de mer
maar komen!
We kennen allemaal Parijs, en misschien ook Normandië.
Maar de Seine? Wij hadden nooit gedacht dat die rivier
zo mooi was. De bonte herfstkleuren in het goudgele
nazomerlicht maakten het spektakel compleet.
CroisiEurope biedt gevarieerde cruises aan op de Seine,
van 4 tot 8 dagen. Ook A-Rosa Rivercruises (Duitstalig)
vaart gelijkaardige routes. Vraag uw cruisespecialist naar
de mogelijkheden.
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Stad in de schijnwerpers

De romantische straten en pleinen van

Verona

30-31

Verona, de noord Italiaanse stad die doorkruist wordt
door de Adige, is wereldberoemd als het decor van de tot
de verbeelding sprekende romantische tragedie Romeo
en Julia. Hier ontstond de onmogelijke liefde tussen twee
mensen uit rivaliserende adellijke families: Julia Capulet
en Romeo Montague.
En al is het verhaal grotendeels verzonnen en is
Shakespeare nooit in Verona geweest, toch is het huis
aan de Via Cappello, waar Julia op haar balkon op
Romeo stond te wachten, een veel bezochte toeristische
bezienswaardigheid.
Verona is een prachtige stad om te verkennen en heel
wat rederijen organiseren er uitstappen naar wanneer
ze aanmeren in Venetië of andere Italiaanse havens.
Vaak wordt dit gecombineerd met een opera of
theatervoorstelling in de indrukwekkende Arena, een
van de grootste en oudste amfitheaters ter wereld. Wist
je dat na Rome, Verona de stad is waar je het meest
nog originele Romeinse bouwwerken kan vinden?
Dat komt omdat de stad zo’n 2.000 jaar geleden een
belangrijke uitvalsbasis was voor de legioenen in hun
veroveringstochten richting centraal- en West-Europa.
Vlak voor de Arena ligt de Piazza delle Erbe, het oudste
plein van de stad. Er zijn alle dagen markten op het plein
en het is er gezellig snuisteren in de vele winkeltjes. Of
je kan er een terrasje doen, want wat is er nu fijner dan
genieten van een glas rode wijn bij je tagliatelle al tartufo
nero? Wil je even de drukte van het centrum laten voor
wat het is, duik dan de groene rust van Il Giardino Giusti

in. Deze tuin in renaissancestijl wordt vaak omschreven
als de mooiste van Italië. Prachtige terrassen, fonteinen
en perfect getailleerde cipressen met zicht op de Palazzo
Giusti Verona.
Overal in Verona vind je ‘osteria’; vroeger waren dit
kleine, groezelige restaurantjes waar je een snelle
hap kon krijgen. Vandaag zijn het mooi ingerichte
plekjes waar je heerlijke gerechten en plaatselijke
wijnen of specialiteiten kan proeven. Pastissada de
caval bijvoorbeeld, een streekgerecht op basis van
gestoomd paardenvlees in wijn, of risotto met lokaal
geproduceerde rijst - Vialone Nano - een van de lekkerste
ter wereld.
De levensader van Verona is de Adige, waarover tal van
eeuwenoude bruggen liggen. Een van de oudste is de
Ponte Pietra - stenen brug - die door de Romeinen werd
gebouwd op de plek waar voorheen een houten brug
stond. Tijdens talloze conflicten in de loop van 2.000
jaar werd de brug geregeld beschadigd of nagenoeg in
haar geheel opgeblazen, maar toch werd ze telkens weer
heropgebouwd in haar oorspronkelijke vorm. Vanop de
brug heb je een erg mooi zicht op het heuvellandschap
rond de stad; niet te verwonderen dus dat bij
zonsondergang de brug vol met koppeltjes staat.
Cruises in de Middellandse Zee laten toe om op een
korte periode heel wat culturele, historische en culinaire
indrukken op te doen. Komt je schip in de buurt en is een
uitstap naar Verona mogelijk, dan raden we je aan die
kans niet te laten schieten!
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Op cruisevakantie met de
			 “kathedralen van de oceaan”

Tekst en foto’s: Mike Louagie

Wat dacht je van een cruisevakantie aan boord van een trotse viermaster,
zeilend van het ene Caraïbische eiland naar het andere? Terwijl bij ons
iedereen zit te klappertanden kan je deze winter zwemmen in het zwoele
azuurblauwe water van de Maagdeneilanden, of genieten van een barbecue
op het strand in Antigua, om dan weer de zeilen te hijsen en koers te zetten
naar een volgende idyllische plek.

32-33

De majestueuze verschijning van een ‘tall ship’ onder
volle zeil, daar kan niks aan tippen. In de cruisewereld zijn
er slechts vier tall ships waarmee je vanaf december de
mooiste eilanden van de Caraïben kan ontdekken.
Een tall ship is een groot zeilschip met drie of meer
masten, en waarvan het grootste deel van de zeilen
vierkant getuigd zijn. Deze term komt van het Engels,

square rigged. Met square wordt niet vierkant maar
loodrecht bedoeld: de zeilen hangen aan dwarsscheepse
ra’s, in een hoek van 90° met de kiel.
Tall ships vind je nog in verschillende landen als
opleidingsschip voor kadetten.
Gelukkig moet je geen kandidaat marineofficier zijn om
een cruise te maken met zo’n prachtschip.

CRUISEMagazine

Star Clippers
Star Clippers heeft drie tall ships waarvan er deze winter
twee in de Caraïben vertoeven, de viermaster Star
Flyer (170 passagiers) die Philipsburg, Sint-Maarten als
thuishaven zal hebben, en de vijfmaster Royal Clipper
(227 passagiers) met Bridgetown, Barbados als basis.
Het zijn moderne zeilschepen gebaseerd op oude
ontwerpen. Ze combineren perfect de traditie van de
19de-eeuwse zeilvaart met de luxe die we op cruises
gewoon zijn. Aan boord verblijf je in erg comfortabele
hutten, en in het boordrestaurant word je dagelijks door
de chefs verwend. De kapitein zal wel eens vragen om
te helpen met de trossen en als je eens in de mast wil
klimmen kan dat. Maar dat is voor de fun. Maximaal zeilen
is het doel. Het hijsen en regelen van de zeilen gebeurt
vanaf het dek. Dat betekent dat er geen bemanning
nodig is om in het want te klimmen.
De zeilschepen zetten meestal koers naar plaatsen waar
de grote schepen niet komen: sfeervolle baaien en
exotische stranden.
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Star Flyer heeft twee routes. De Treasure Islands
cruise brengt je naar de Britse Maagdeneilanden, met
plaatsen als Virgin Gorda, Tortola en het fantastische
strand van White Bay op Jost van Dyke. Ook St. Kitts
en het mondaine St. Barts ontbreken niet. De Leeward
Islands cruise heeft meer Frans-koloniale elementen, als
Guadeloupe en het hier-wil-ik-nooit-meer-weg-eiland Iles
Des Saintes.
Royal Clipper wisselt een Windward route af met een
Grenadine route. Af en toe is er een ontmoeting met
de Star Flyer. Beide tall ships onder volle zeil zien
racen, levert fantastische foto’s op. De routes tonen je
authentieke Caraïbische parels, als Grenada, Kingstown
of Bequia (uitspreken als bekway). In St Lucia wordt het
anker gedropt in Marigot Bay, en aan de voet van de
oude Piton vulkanen, ver weg van de drukke haven.
Sea Cloud Cruises
De Sea Cloud is een van de mooiste viermasters ter
wereld. In tegenstelling tot Star Clippers werd het

schip gebouwd in de jaren dertig, als privéjacht voor
de schatrijke Marjorie Merriweather Post, eigenares
van General Foods, en gehuwd met een al even rijke
zakenman. Door WOII is het schip bijna ten onder
gegaan. Gelukkig zag een groep Duitse ondernemers
het potentieel en herstelden het volledig in zijn oude
glorie. Naast de vijf originele suites, met marmeren
badkamervloeren, vergulde kranen en elegante
lambriseringen zijn er nog een aantal eenvoudigere
hutten bijgebouwd om het project rendabel te houden.
Dit is echt kleinschalig, want je bent nooit met meer dan
zestig passagiers. Ook hier worden de zeilen zoveel
mogelijk gehesen. Op de Sea Cloud gebeurt alles
nog met spier- en lierkracht. Daarvoor alleen is er een
18-koppige bemanning, stuk voor stuk mensen zonder
vrees. Want tot in de top klimmen is niet voor mietjes.
Service en gastronomie zijn van een vijfsterrenniveau.
Overal kan je op het dek liggen of zitten. Het enige,
fascinerende spektakel is het regelmatig aanpassen van

de zeilen. Aan een cruise met de Sea Cloud hangt een
flink prijskaartje. Toch moet je tijdig boeken want het
schip heeft behoorlijk wat afficionado’s.
De in Hamburg-gevestigde rederij heeft in 1998 een
tweede schip laten bouwen. De Sea Cloud II heeft
dezelfde geest en stijl als Sea Cloud (“zeg nooit Sea
Cloud 1”, zei de kapitein). Ze uit elkaar houden is niet
moeilijk: door een hogere romp mist de Sea Cloud II het
gracieuze van haar oudere zus. En het legendarische,
historische karakter.
Net als de 2 Star Clippers vertoeft vooral de oude
Sea Cloud in de Caraïben, met St. John’s (Antigua) of
Bridgetown (Barbados) als vertrek/aankomsthaven.
Cruises van 8 tot 20 dagen brengen je naar dezelfde
sprookjesachtige eilanden, zoals Terre-de-Haut (Iles des
Saintes), Tobago Cays (St. Vincent and Grenadines) en
Mosquito Island (British Virgin Islands).
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antwerpen

brasserie Dock’s

LUNCH € 17.50

2-gangen | 2-cours | 2-courses | 2 Gänge

MENU Bib Gourmand € 36.95

3-gangen | 3-cours | 3-courses | 3 Gänge

Aan de prachtige Antwerpse Scheldekaaien
vind je de eigenzinnige en artistieke Brasserie Dock’s.

gratis drankje
free drink

Jordaenskaai 7
2000 Antwerpen

Niet cummuleerbaar met andere kortingen



Coupe Artisan | Principale | Softdrink

03 226 63 30
info@docks.be

