
CRUISE
N° 60 -  Mei 2022 

Verschijnt in februari – mei – september – november. Editie mei 2022 - P708018 - 2099 Antwerpen X

De toekomst van

Cruisevakanties

Testimonial:

Cruise naar Antarctica

Magazine

Combineer  Cruisen
met een roadtrip

Herontdek

Noorwegen



th
e 

Ar
t o

f c
ru

is
in

g

2-3

Cruise Nieuws

Vloot Regent Seven Seas Cruises weer compleet

Noorse fjorden, vlakbij en grootser dan je denkt

Celebrity Beyond, méér All-In

Toekomst van het cruisen - race naar duurzame cruises

Combineer je cruise met een roadtrip

Testimonial: met Silversea naar Antarctica

6

10

12

18

22

28

32

22

34

6

28



CRUISE
Magazine



4-5

Het Geirangerfjord is zonder twijfel het meest iconische fjord 
ter wereld. Je weet niet waar eerst gekeken tijdens de laatste 
zeemijlen richting Geiranger dorp. Alsof de bergflanken nog 
niet indrukwekkend genoeg zijn, hebben de Noorse Goden 
er meteen nog alle opties aan toegevoegd: klaterende 
watervallen, bossen waarvan je je afvraagt hoe die bomen op 
die rotsen kunnen groeien, en een laag eeuwige sneeuw als 
topping. Niet verlegen om enige ijdelheid zorgt moeder natuur 
voor een rimpelloos wateroppervlak, zodat het prachtplaatje 
ook nog eens prachtig weerspiegelt.

Net voor de laatste bocht passeer je ‘De Syv Søstrene’, de 
meest gefotografeerde waterval van het Geirangerfjord. “De 
Zeven Zusters” staan in elke brochure, meestal genomen van 
aan de overkant, met de Skageflå boerderij op de voorgrond. 
Die historische hoeve ligt op een klein plateau, 250m boven 
de rotswand. Om daar te geraken moet je een boot nemen 
uit Geiranger. In de zomer is er elk uur een vertrek.  Ik kocht 
een kaartje in het Tourist Centre en even later werd ik als enige 
afgezet aan de voet van de steile bergwand. Pittig, dat was het 
in elk geval. Via uitgehouwen trappen moet je naar omhoog, 

Zeven Zusters en een bonzend hart
Over de grote foto op de vorige pagina: 

Foto’s: Mike Louagie

soms met behulp van kettingen. Mijn hart bonst in mijn keel. Ik 
probeer maximaal te genieten van het zicht, maar hoe hoger 
ik raak hoe meer ik een lichte neiging voor hoogtevrees moet 
overwinnen. Eindelijk boven gebeurt er plots iets vreselijks: 
mijn rugzak valt open, en alles valt eruit. Eerst mijn trui en dan 
mijn dure Nikon. Als in een vertraagde film zie ik de spullen 
rollen, richting ravijn. Mirakel! De trui vangt de schok op en 
de spullen storten niet neer, op een paar centimeter na. Oef. 
Materiaal (én deze foto) gered ! Vijf uur later sta ik terug in 
Geiranger, klaar om terug in te schepen.



Voorwoord

Beste cruiseliefhebber, 

ATC Cruises is trots u andermaal een editie van het Cruise Magazine te kunnen brengen. Zoals altijd vindt 
u er wat omgaat in de Cruisewereld. Een wereld die haar spreekwoordelijke adem aan het terugvinden is 
nadat Corona de lucht uit haar longen had geslagen. 

In de vorige editie vertelden wij u over welke gevolgen de corona-pandemie had op de cruisewereld. 
In deze editie moeten we helaas belichten welke effecten de oorlogszucht van Poetin heeft op reizen 
in het algemeen en cruises in het bijzonder. De oorlog in Oekraïne treft de herstellende sector hard. 
En dat op twee vlakken. Enerzijds zijn nu alle Russische havens off-limits. Anderzijds duwt de situatie de 
olieprijzen de lucht in. Hoe gaat dat met routewijzigingen en brandstoftoeslagen? Niet alleen zeecruises 
worden getroffen door routewijzigingen. Ook riviercruises zien een heel stuk van de Donau wegvallen als 
vaargebied, wegens te dicht bij een oorlogszone. Daar waar een zeeschip vaak wordt overgebracht naar 
een ander vaargebied is dat voor de Donau-schepen moeilijker, zij zijn immers specifiek gebouwd voor 
die rivier. En nieuw bij deze crisis is dat we zien dat het simpel overbrengen naar een ander vaargebied 
niet langer de preferente modus operandi is voor de grote zee-rederijen. 

Ze gaan creatief om met deze crisis en ontwerpen nieuwe routes in dezelfde regio. Eindelijk zijn er 
Baltische Zee cruises die niet langer de uitsluitende focus leggen op Sint Petersburg. De Hansa-steden 
komen volop naar voren. Bovendien worden er steeds meer routes voorgesteld waarbij 1 of meerdere 
overnachtingen in de bepaalde havens worden voorzien. Dat laat toe dat U als passagier meer tijd heeft 
om een stad en/of omgeving te bezoeken. En het helpt ook de steden waar de overnachting plaatsvindt. 
Men draait het negatieve in een positief punt voor passagier en haven.  De stijgende brandstofprijzen 
daarentegen kunnen enkel maar een negatief effect hebben op de cruisesector en de passagiers. Er 
bestaan daar echter zeer specifieke regels voor. Niet zomaar alle supplementen mogen aangerekend 
worden. Zoals ook bij de Coronavouchers is ATC Cruises daar om haar klanten open, helder en eerlijk te 
informeren over wat kan en wat niet. 

Tot slot belicht deze editie ook een aantal mooie bestemmingen en hoe een verlenging ter plaatse een 
absolute meerwaarde kan zijn aan uw cruisevakantie! Want ondanks alles willen wij onderstrepen dat 
een cruise een vakantie is. Luxe, gastronomie en veiligheid zijn en blijven meer dan ooit de woorden die 
cruise omschrijven. Woorden die u doen ontspannen aan boord van een van onze cruises. 
Alvast veel leesplezier! 

Ben Scheefhals
namens het ATC Cruises team
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De dynamiek van de cruisesector zorgt ervoor dat negatieve 
elementen vaak worden omgezet in positieve
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Oorlog in Oekraïne

De cruisesector is nog maar net aan het bekomen van de 
pandemie, of daar is de Oekraïnecrisis. Naast alle leed zijn 
er ook gevolgen voor het cruisetoerisme.

Op gebied van riviercruises is het voorlopig gedaan met de 
zogenaamde Wolga-cruises. Die schepen zijn doorgaans 
Russisch, met Russische bemanningen en dit jaar wellicht 
alleen Russische passagiers. Ook de Donaucruises kunnen 
geaffecteerd zijn, zeker richting Zwarte Zee.

Cruises in de Oostzee, of wat wij liever Baltische Zee 
noemen, hadden steeds Sint-Petersburg als hoogtepunt. 
Schepen bleven er vaak twee of drie dagen liggen. Door 
de oorlog zullen de kaaien van deze schitterende kunststad 
leeg blijven, dit jaar, maar misschien ook de volgende jaren.

Rederijen zijn hals over kop op zoek moeten gaan naar 
alternatieven. Op korte termijn was dat door langer te 
blijven in steden als Stockholm of Helsinki, of door andere 
havens op te zoeken, zoals Riga of Bornholm. Een Baltische 
cruise zonder Sint-Petersburg is echter als een cocktailbar 
zonder wodka. Er zal dus wel wat creativiteit aan te pas 
komen om de waarde van de Baltische steden op te krikken. 
Een goed voorbeeld is Helsinki, vaak afgedaan als niet meer 
dan een tussenstop. Toch is het een fantastische cultuurstad, 

tenminste als je de juiste dingen bezoekt, en niet enkel met 
de bus stopt bij het Sibelius-monument. 

De Baltische Zee heeft zoveel te bieden! Het wegvallen 
van Sint-Petersburg is het moment om een nieuw élan te 
geven aan deze regio. Het Zweedse eiland Gotland is veel 
meer dan de smalle straatjes van het middeleeuwse Visby. 
Gotland is een prachtig eiland met een fantastische natuur. 
Zo is ook het Deense eiland Bornholm veel meer dan 
havenstad Rønne. Het Zweedse Ystad is bekend omwille 
van detective Kurt Wallander. Potentieel! Ook de regio 
van Skåne met Malmö als grootste stad is fantastisch om 
te ontdekken. En waarom niet in Estland naar eilanden 
als Saaremaa trekken, voor bv. een expeditie-light type 
cruisebeleving? Kortom: de Baltische Zee als bestemming 
zal zich heruitvinden, maar zonder Sint-Petersburg.

Tot slot heeft de crisis ook financiële gevolgen. Door de 
boycot van Rusland moest het Noorse Havila op 14 april een 
reis afzeggen omdat het schip gefinancierd en verzekerd is 
door instellingen met Russische wortels. 

Het is niet de eerste keer dat het geopolitieke een invloed 
heeft op het toerisme. Cruises hebben één voordeel: 
schepen kunnen verplaatst worden, hotels niet. 

Peter De Grote mag even 
      in de koelkast



VIVA Cruises doopt Viva One in Düsseldorf
Met VIVA One heeft de riviercruiserederij – onderdeel van 
de Zwiterse Scylla-groep – er een prachtig nieuwbouwschip 
bij. Het schip werd afgelopen maand april officieel 
ingehuldigd in Düsseldorf tijdens een doopceremonie met 
aansluitende verkenningscruise tot Koblenz. Het maakt 
gebruik van hybride technologie dankzij 68 zonnecellen op 
het bovendek en zwavelvrije GtL-brandstof (Gas to Liquid) 
om de CO² uitstoot drastisch te verminderen. VIVA One 
biedt plaats aan 176 passagiers en heeft verrassend ruime 
buiten- en balkonhutten en (mini)suites. De inrichting is fris 
en modern, met mooie en lichte kleurtinten die aanleunen 
bij het Scandinavische. Het schip vaart op de Rijn en Moezel 
met zowel korte als 8-daagse routes.

De service is – net zoals op de andere schepen – op basis 
van een all-inclusive model waaronder een open bar en 
steeds gevulde minibar. Badproducten zijn van Rituals. 
Prijs-kwalitatief is VIVA Cruises al enkele jaren zeer sterk, en 
met dit nieuwe schip verstevigt de rederij haar positie op de 
riviercruisemarkt nog verder. Binnenkort volgt ook nog het 
iets grotere nieuwbouwschip VIVA Two (190 passagiers). Een 

absolute aanrader dit jaar is de nieuwjaarscruise met Viva’s 
viersterrenschip Thomas Hardy naar Wenen en Budapest, 
vanuit Passau. Meer info bij je vertrouwde cruisespecialist.

Cruise expansie in het Midden-Oosten
Cruisen wordt steeds meer een mondiale manier van reizen, wat 
best snel is, aangezien cruises pas de laatste 20 jaar écht een 
mainstream vakantiealternatief werden. Een van de gevolgen 
hiervan is dat heel wat landen flink investeren om cruiserederijen 
aan te trekken. Zo oa. de landen van het Arabische schiereiland. 
Landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi Arabië, 
Qatar, Bahrein of Abu Dhabi mogen de oliedollars dan in hoog 
tempo binnenhalen, in de niet zo verre toekomst zal de vraag 
naar olie afnemen. Reden genoeg voor deze landen om nieuwe 
inkomsten aan te boren. Toerisme is een belangrijk alternatief, 
want er is heel wat te ontdekken en beleven in dit gebied. Je 
vindt er de meest mondaine plekken ter wereld, exclusieve 
evenementen, vaak onbekende maar erg verrassende natuur en 
tradities, ... Rederijen gaan ook graag in op de avances uit de 
regio; tijdens de afgelopen World Expo in Dubai, brachten MSC 
Cruises en Costa Cruises duizenden passagiers naar het event 
(wat ook het geval zal zijn met het WK voetbal eind 2022 in Qatar), 
nieuwe hypermoderne cruiseterminals worden gebouwd, zoals 
recent in Dubai en binnen enkele jaren ook in Jeddah in Saoedi 
Arabië, waar men hoopt om tegen 2028 meer dan 1 miljoen 
toeristen per jaar te ontvangen. De redactie van Cruise Magazine 
houdt je zeker op de hoogte van de ontwikkelingen!
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Cruisen vanuit de Benelux: makkelijk dichtbij

Steeds meer mensen kiezen voor een (cruise)vakantie 
dichtbij huis. De voordelen hoef je niet ver te zoeken. Je 
bent sneller op je bestemming want je hoeft er minder 
ver voor te rijden, en vaak al helemaal niet te vliegen. 
Bovendien bespaar je heel wat kosten op het vervoer. 
Cruisemaatschappijen beseffen maar al te goed dat het 
Belgische en Nederlandse potentieel groot is, en zowel 
de vraag als het aanbod stijgt jaar na jaar. Voor wie het 
makkelijk dichtbij zoekt, zijn deze cruises dus een prima 
keuze:

Vanuit Amsterdam is het aanbod het grootst. De Noorse 
Fjorden, Britse Eilanden, Scandinavië of IJsland zijn de 
meest populaire bestemmingen. Maar ook langere cruises 
langs de Atlantische Kust tot in Lissabon, of verder door 
naar de Middellandse Zee behoren tot de mogelijkheden. 
Cruisen kan dit jaar met Celebrity Apex, Costa Fortuna, de 
nieuwe ‘Rotterdam’ van Holland America Line, Jewel of the 
Seas (Royal Caribbean), Norwegian Dawn en Norwegian 
Prima, het nieuwste spectaculaire familieschip van NCL.

Vanuit Rotterdam vertrekken dan weer AIDAprima en 
Volendam. Zoek je iets heel bijzonder, dan scheep je op 
15 oktober dit jaar in op de Rotterdam voor een iconische 
trans-Atlantische cruise tot in New York en Fort Lauderdale !

In Zeebrugge kan je vanaf oktober tot december meereizen 
op enkele Noordzee-cruises van 4 tot 7 nachten met MSC 
Preziosa, zélfs tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode. 
Feestelijker dan dat kan je oudjaar niet vieren, zo dichtbij.

Hoewel er in Luxemburg zelf weinig cruises vertrekken, zijn 
de vele riviercruises die deze regio passeren, absoluut de 
moeite waard. De Zuidoostelijke grens van Luxemburg en 
Duitsland wordt gevormd door de Moezelvallei en is een 
prachtig decor voor natuur- en wandel- of fietsliefhebbers. 
Van hieruit is het niet ver naar Trier, een stad boordevol 
(Romeinse) geschiedenis en historische bouwwerken. Het is 
echter vooral vanuit Keulen dat de meeste riviercruises naar 
deze regio vertrekken. CroisiEurope, VIVA Cruises, A-Rosa, 
boetiekrederij Uniworld, en het luxueuze AMA Waterways, 
allemaal hebben ze wel een of meerdere schepen die deze 
populaire dichtbij-vakanties aanbieden.

Alle schepen van de Costa Cruises vloot zullen komende zomer 
opnieuw in de vaart zijn. En dat Costa mikt op een Europees 
cliënteel, mag duidelijk zijn. Alle 4 van de recent opgeleverde 
nieuwbouwschepen zullen in de Middellandse Zee worden ingezet: 
Costa Toscana, Costa Smeralda en Costa Firenze met vertrek 
vanuit (ondermeer) Marseille in de West-Middellanse Zee; Costa 
Venezia vanuit Istanbul naar Turkije & Griekenland. Verder worden 
nog de Griekse Eilanden, Adriatische Kust, Italië en Malta aangedaan 
met 3 andere schepen (Costa Luminosa, Deliziosa en Pacifica). Ook 
positief is dat alle excursies – anders dan vorig jaar – opnieuw op 
eigen initiatief mogen plaatsvinden. De passagiers zijn dus niet 
langer verplicht om een (vaak dure) rederij-excursie te boeken, maar 
mogen vrij het schip verlaten.

Costa Cruises met 4 nieuwste schepen
       in de Middellandse Zee



Nadat Oceania Cruises haar vier R-klasse schepen (Regatta, 
Nautica, Insignia en Sirena) de afgelopen jaren reeds 
spectaculair renoveerde tot haast gloednieuwe schepen 
met een totaal andere uitstraling, is het binnenkort de beurt 
aan Marina en Riviera. De transformatie van de 2 grootste 
schepen uit de vloot, vormt het sluitstuk van het ambitieuze 
OceaniaNEXT programma en moet de culinaire premium-
brand klaarstomen voor de toekomst. Met een fris en 
modern interieur, eigentijds design en gebruik van de meest 
verfijnde materialen en stoffen, zullen de schepen ‘beter 
dan nieuw’ zijn, belooft de recente mededeling van Oceania 
Cruises daarover. Het lijkt ons alvast géén loze belofte, 
want de reeds gerenoveerde – of moeten we zeggen 
heruitgevonden – kleinere schepen vallen bijzonder in de 
smaak van de gasten. Riviera is dit jaar nog aan de beurt, 
Marina in 2023. Voor de fans geven we graag nog de eerste 
afreizen ná de transformatie mee. Riviera vaart op 7 dec. 
2022 een 16-daagse trans-Atlantische cruise – in combinatie 
met de Middellandse Zee – vanuit Rome naar Miami. Marina 
vaart in november 2023 ook naar Miami, maar debuteert op 
13 november eerst met een 7-daagse cruise van Barcelona 
naar Lissabon. In december 2023 begint het schip daar het 
nieuwe Zuid-Amerika seizoen.

Marina en Riviera van Oceania Cruises 
ondergaan mega transformatie

CRUISE
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In 2024 zal de vloot van Cunard voor de eerste keer in 
meer dan 20 jaar vier schepen tellen. Dat is als Queen 
Anne de andere koninginnen Queen Mary 2, Queen 
Victoria en Queen Elizabeth zal vervoegen. Het is 
meteen het 249ste schip dat voor de merknaam Cunard 
zal varen.

Koningin Anne was een straffe dame. Ze regeerde tussen 
1702 en 1714 en in die korte periode slaagde ze in de 
eenwording van Groot-Brittannië.
Een andere straffe dame wordt de eerste kapitein van 
het nieuwe schip, Inger Klein Thorhauge. Ze startte haar 
carrière aan boord van de Vistafjord in 1997 en was 
kapitein op Queen Victoria en Queen Elizabeth.

Het nieuwe schip is een afgeleide versie van de 
Pinnacle-klasse schepen van Holland America Line, 
met een totaal ander interieur. Cunard combineert de 
traditie van de ocean liners met het moderne cruisen. 
Hoog in het vaandel staat de ‘White Star Service’, een 
rigoureuze dienstverlening die teruggaat tot in 1927: 
aandacht voor detail, elegantie en per twee passagiers 
één bemanningslid.

In de ronkende persberichten wordt helaas nog met 
geen woord gerept over vergroening van het schip. 
Terwijl er in de sector wel heel wat beweegt, met 
veelbelovende milieuvriendelijke innovaties. Lees zeker 
ons artikel in verband met de toekomst van de cruises 
op pagina 22.

NEWS

Binnen 2 jaar verwelkomt Cunard

Queen Anne



Daar waar andere reisorganisaties, hotels en sommige 
rederijen de voorzorgsmaatregelen al voor een deel 
versoepeld hebben, blijft Regent standvastig in haar 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Vooralsnog geldt – 
behalve een bewijs van volledige vaccinatie – de verplichting 
van een extra negatieve PCR- of antigeentest voor afreis. 
Behalve de tijd en moeite die het je kost om dat te doen, is 
het vooral geruststellend om weten dat alle medereizigers 
getest zijn vlak voor afreis. Het draagt bij tot een zorgeloze 
vakantie, en dat is waar het de rederij om te doen is. Haar 

gasten een ongedwongen vakantie bezorgen waarbij luxe 
geen hol begrip is, maar vervat zit in elk niveau van de 
dienstverlening aan boord. Dit vertaalt zich dan ook in een 
unieke cruisebeleving – mét inbegrip van alle faciliteiten 
en excursies – die de identiteit en het karakter bepaalt van 
Regent Seven Seas Cruises. Van zodra je aan boord stapt 
weet je: hier ga ik verwend worden. Seven Seas Voyager is 
dan wel een van de minder recente schepen uit de vloot, 
afgeschreven is ze allerminst. Dit is echt een schip dat 
gemáákt is voor de ervaren (luxe)reiziger die op zoek is 
naar een authentieke cruisebeleving. Denk daarbij aan een 
klassieke cruise, waarbij het woord ‘klassiek’ vooral staat 
voor degelijkheid en een consistente service, die bovendien 
bijzonder vertrouwelijk aanvoelt.

Het internationale sales- en management team heeft een 
indrukwekkende reeks aan presentaties en voordrachten 
gepland om hun gasten – voor deze ‘preview cruise’ 
uitsluitend bestaande uit cruisespecialisten uit gans 
Europa – bij te schaven in productkennis en nieuwigheden. 
De routes naar de Baltische Staten bijvoorbeeld, die 
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Regent Seven Seas Cruises 
Na een pauze van maar liefst 760 dagen kwam 
Seven Seas Voyager afgelopen maand maart 
opnieuw in de vaart. De vloot van luxerederij Regent 
Seven Seas Cruises is daarmee opnieuw compleet. 
Om niets aan het toeval over te laten werd Seven 
Seas Voyager eerst aan een testcruise onderworpen, 
vooraleer het echte (zomer)seizoen van start kan 
gaan. Wij stapten aan boord in Civitavecchia voor 
een korte preview cruise naar Ajaccio, Corsica en 
terug.

weer compleet



nu noodgedwongen worden herbekeken en waarbij St. 
Petersburg vervangen wordt door andere Scandinavische 
cultuursteden zoals Helsinki in Finland en Visby in Zweden. 
Het probleem wordt op die manier plots een opportuniteit 
om nieuwe havens en bestemmingen te ontdekken. Als 
ultra all-inclusive brand biedt de rederij haar gasten nu ook 
de mogelijkheid om het pakket aan vluchten en transfers 
meteen bij te boeken, via je vertrouwde reisbureau/
cruisespecialist. 

De lockdown-periode tijdens de pandemie heeft het 
management de tijd gegeven om grondig onderzoek 
te doen naar doelgroepen en klantenprofielen. Zo weet 
men exact op wie zich te richten, en efficiënter info en 
(marketing)boodschappen over te brengen. De actieve 
ontdekker (Active Explorer in Regent-jargon) bijvoorbeeld, 
die een grote groep vormt van vaste Regent-klanten. Zeker 
niet onlogisch als je bedenkt dat een onbeperkte keuze 
aan excursies een belangrijk onderdeel vormt van de 
uitgebreide lijst aan inbegrepen diensten en faciliteiten. 
Keuze is waar het allemaal om draait hier. Of beter gezegd, 
keuzemogelijkheid. Zonder ergens voor hoeven bij te 
betalen – met uitzondering van zeer exclusieve uitstappen 
of gespecialiseerde (spa)behandelingen aan boord – kan 
je als gast je cruise-ervaring personaliseren in functie van 
jouw specifieke wensen. Daarbij vormt het culinaire aspect 
een minstens even belangrijk onderdeel. Hoofdrestaurant 
Compass Rose heeft een gevarieerde keuze uit Europese 
specialiteiten en serveert verfijnde gerechten op prachtige 
Versace-borden. In de specialiteitenrestaurants stapelen de 
gastronomische verrassingen zich nog verder op: Italiaanse 
topgerechten in Sette Mari, de klassiek Franse keuken van La 
Chartreuse en een American Steakhouse op sterren niveau 
vind je in Prime7. De (complete) vloot is er opnieuw klaar 
voor. U ook?

CRUISE
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De Noorse Fjorden
Dichter dan je denkt, grootser dan je verwacht

Precies om 16 uur worden de trossen 
losgegooid. Samen met een honderdtal 
passagiers staan we op de neus van de 
Rotterdam, het nieuwste schip van Holland 
America Line. Tot aan de zeesluis in IJmuiden 
is het nog twee uur varen. Centraal Station. 
Huizen. Koeien. Werf. Het lijkt wel een 
riviercruise. 

Tijdens het diner kiest het schip het ruime 
sop. Dat merken we, als een subtiele 
siddering door het schip gaat. Dat er een 
tandje wordt bijgezet is normaal. De loods is 
net van boord gestapt. Binnen 24 uur scheept 
zijn Noorse collega in.

12-13



De Noorse Fjorden
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Royaal

Van zeelucht slaap je goed. “Wat, negen uur?” 
Ik spring uit mijn bed en open de gordijnen. Na 
wat oogknipperen ontwaar ik in de verte een 
olieboorplatform. Voor de rest niks dan zalige golven die 
het schip zacht lijken voort te duwen naar het noorden. 
Het is lente. De zon straalt overvloedig. Aan dek 
genieten we van een laat ontbijt.

In het theater staan enkele voordrachten op het 
programma. We volgen een lezing over Noorwegen, 
de havens die we aanlopen en de georganiseerde 
uitstappen. De Nederlandse dame geeft ook veel 
tips over uitstappen die je op eigen houtje kan doen. 
“Belangrijk, kom op tijd terug aan boord, want het schip 
wacht niet!” vertelt ze. 
De zeedag vliegt voorbij. Vervelen? Onmogelijk. 
Verwennerij in de Spa. Een yoga-sessie. De wijnproeverij. 
Een computerworkshop. Een quiz. High tea. Een boek 

Populaire aanlegplaasten
Er zijn heel wat aanlegplaatsen die op het programma 
kunnen staan van een cruise langs de Noorse fjorden. 
De meeste cruises vertrekken vanuit Amsterdam, 
Kopenhagen of Oslo, alvorens naar het noordwesten 
te gaan, waarbij Stavanger, Bergen, Flam en 
Geiranger de meest populaire tussenstops zijn, al 
kunnen cruises ook naar het hoge noorden gaan...

Oslo

Molde

Geiranger

Bergen

Eidfjord

Bodo

Leknes

Kristiansand

Flam

Alesund

Stavanger



lezen. Een kunsttoer doorheen het schip. De navigatie 
volgen op het grote scherm in het Crow’s Nest.

Van de Rotterdam zegt Holland America Line dat het een 
middelgroot schip is. Wij vinden het behoorlijk groot. 
Om alles te zien is een fikse wandeling onvermijdelijk. 
Het decor is soms klassiek, dan weer modern. 
Delftsblauw, tulpen, krentenbollen met Hollandse 
vlaggetjes, en uiteraard bitterballen met mosterd. Overal 
vind je wel ergens een verwijzing naar de Nederlandse 
roots. En de scheepsvlag natuurlijk.

Eidfjord

Stipt om 7 uur legt Rotterdam aan in Eidfjord, onze 
eerste stop in Noorwegen. De ganse nacht had de 
kapitein nodig om tot op het eind van het fjord te 
varen. Niks van gemerkt. Gelukkig vertrekken we deze 
namiddag, zodat we van het spectaculaire landschap 
kunnen genieten. Want indrukwekkend is het wel: hoge, 

besneeuwde bergtoppen omringen ons. 

We gaan op uitstap met een Nederlandstalige gids 
richting Vøringsfossen, een spectaculaire waterval van 
145m hoog. De ziedende kracht van het water laat het 
kijkplatform waarop we staan trillen. Dan gaat de tocht 
verder richting Sysendam, een stuwdam die de Sima 
waterkrachtcentrale aandrijft. Het Hardangervidda-
plateau kunnen we nog net ‘proeven’ vanuit de 
autocar. Het is een spectaculair rotslandschap, met nog 
behoorlijk veel sneeuw. Beneden leek het zomer, hier is 
het nog winter.

We hebben nog tijd om in Eidfjord te lunchen, op het 
terras van een typisch Noors, houten huis. Om drie uur 
beginnen we aan de terugweg richting zee. Dat is een 
tocht van 160km, over een fjord die bijna een kilometer 
diep is. Die gletsjers hebben destijds goed hun werk 
gedaan, denk ik bij mezelf. 
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Zacht glijdt het schip over het rimpelloze water. Of we 
nu lezen, een aperitief drinken, in de jacuzzi zitten, op 
een fitnesstoestel staan, in het restaurant zitten, het 
landschap blijft present, als een trage natuurfilm, tot de 
sterren aan het firmament staan.

Vanavond proberen we het Italiaans Canaletto 
restaurant, omdat onze eerste keuze, het 
zeevruchtenrestaurant Sel de Mer volgeboekt was. We 
worden bediend als royalties en het ene succulente 
gerecht volgt het andere op. Hoe vaak zit je in een 
mediterraan restaurant terwijl een Noors landschap 
rustig voorbijglijdt?

Art Nouveau en Noorse IPA

Een fjordencruise en Ålesund, ze zijn onafscheidelijk. Het 
is een merkwaardige Art Nouveau stad, ooit in die stijl 
herbouwd na een verwoestende brand. Het is een stad 
om in rond te kuieren, de 418 trappen te beklimmen tot 
aan de top van de Akslaberg, erg toeristisch maar wat 
een zicht! Hier zie je pas hoe de stad omringd is door 
water, eilandjes en bergen. 

Een bus brengt ons tot aan de beroemde Trollstigen, 
met op het einde erg pittige haarspeldbochten. De bus 
vult zich met “oh my god” kreten. Het zicht op het ruwe 
berglandschap is adembenemend. Voor dit zijn we in 
Noorwegen op reis. En ook voor de frisse IPA, in de 
brouwerij vlakbij het schip.
 
UNESCO-fjord

Ålesund is ook de poort naar de meest mythische van 
alle fjorden: het Geirangerfjord. Het programma zegt 
dat we er om 7u ’s morgens aankomen. We beslissen om 
vroeg op te staan, want dit willen we niet missen. Dat is 
het voordeel van een balkonhut: we kunnen zo vanuit 
ons bed naar buiten. En of het de moeite is! We staan 
net buiten als de Rotterdam voorbij de Zeven Zusters 
waterval vaart. Spectaculair! Het licht, de lucht, het is 
allemaal zo puur.

Na het ontbijt gaan we voor nog meer van dit. Vandaag 
is onze sportieve dag. We hebben ons ingeschreven 
voor een kajaktocht. In het kleine dorp krijgen we een 
droogpak, een zwemvest en hopla, weg zijn we. Vanop 
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het water is ons schip als een mastodont. Hier, te midden 
van dit UNESCO-fjord kajakken? Onovertrefbaar.

In de late namiddag verlaat het schip Geiranger. Zoals 
de traditie het wil worden langs de oever kanonschoten 
gelost. Dat is een manier om ons te bedanken voor de 
business, legt iemand uit.  Uren aan een stuk laveert 
Rotterdam in het majestueuze landschap. Dit gaan we 
missen straks.

Eendaagse citytrip

Bergen is de tweede grootste stad van Noorwegen. Het 
is meteen ook onze laatste stop voor we terug richting 
Amsterdam varen. Tijd voor shopping. Handig, straks 
krijgen we aan boord de BTW terugbetaald. Tijd voor 
een zeevruchtenlunch op de vismarkt. Tijd voor een 
bezoek aan de Kunsthal. Tijd voor onszelf.

Aan boord vieren we onze week met een diner in het 
Tamarind restaurant. Azië op zijn best. Pas als de zon 
kleurrijk afscheid neemt van de dag beseffen we dat we 
overmorgen afscheid moeten nemen, niet alleen van ons 
schip, maar vooral van Noorwegen en de fjorden. We 
komen terug, dat is zeker!
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Zoals vaak met series worden opeenvolgende schepen 
groter, omdat de naval architects zien dat de stabiliteit 
van het eerste schip goed zit. Daarom is Celebrity 
Beyond, het derde schip in de Edge-reeks van Celebrity 
Cruises, 20m langer, 1 dek hoger en zijn er 179 
extra hutten. Deze droge cijfers stellen niks voor in 
vergelijking met wat er echt telt: Celebrity is er weer in 
geslaagd om een schip en een product te creëren dat 
je van je sokken blaast. “Beyond what anyone is going 
to expect,” zoals CEO Lisa Lutoff-Perlo het zo goed 
verwoordde.

Celebrity is meesterlijk in het samenbrengen van 
architecten, kunstenaars en designers die een modern 
schip ontwerpen dat op elk moment van de cruise 

blijft verbazen, zonder ooit kitsch te zijn. Misschien is 
het bovendek het meest opvallend, met achteraan de 
Marokkaans geïnspireerde Sunset Bar, met een heel 
areaal aan zithoekjes. Het is een constante op het schip: 
ruimte voor je eigen vakantiebeleving. 

Achter de schoorsteen is er de Rooftop Garden met 
kleine zwembaden die net boven de rand van het schip 
uitsteken. Een goed idee zijn de parasoleilandjes. De 
vraag is echter: wat doe je als iemand dit voor een hele 
dag als zijn territorium claimt? Het grote zwembad (25m) 
bevindt zich in het midden en wordt gedomineerd door 
een witte olifant. Het design past perfect in de wereld 
van de upscale resort hotels, met als verschil dat je hier 
overal de zee rond je ziet.

Celebrity Beyond 
luxe voor iedereen 
en méér all-in



The Retreat

Wie zin heeft in exclusiviteit kan een van de 
verschillende suites boeken en zo toegang krijgen tot 
The Retreat. Het concept is niet nieuw: meer ruimte, een 
groter gevoel van luxe, en dat op de beste plaats van het 
schip, namelijk helemaal vooraan. Het is te vergelijken 
met het concept van de ‘MSC Yacht Club’ of ‘The Haven’ 
van Norwegian. The Retreat is ook toegankelijk voor de 
gasten van de Aqua-class suites, die natuurlijk ook een 
permanente toegang hebben tot de Sea Thermal Suite.

Simplificeren

Het werd op een bepaald moment ingewikkeld. Wat is 
inbegrepen, wat niet? Als je die bepaalde accommodatie 
boekt, wat krijg je voor dat geld? Enzovoort. Celebrity 
zag tijdig in dat meer transparantie nodig was en 
werd meer all-inclusive. Dranken, wifi en fooien zijn 
voortaan altijd inbegrepen, wat een grote stap vooruit 
is. Toch zijn er gradaties in het all-in concept: bij het 
standaardpakket is de wifi onbeperkt maar traag, zijn de 
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wijnen inbegrepen maar standaard. Als je het beste wil 
moet je naar een hoger niveau. Inderdaad, er zijn twee 
extra formules mogelijk. In het ‘Elevate Package’ krijg je 
toegang tot zogeheten ‘premium drinks’ en krijg je een 
boordkrediet van $200 per persoon, voor excursies. Met 
het ‘Indulge Package’ krijg je ook toegang tot supersnel 
internet en $400 boordkrediet (voor uitstappen). 

Beleving & gastronomie

Het hart van het schip is de Grand Plaza, 
gekarakteriseerd door een moderne luchter als centraal 
punt. En natuurlijk een Martini-bar, een van de vele fijne 
bars op dit schip. Op culinair gebied is Celebrity Beyond 
weerom een voltreffer. Er zijn vier hoofdrestaurants. Bij 
het boeken kan men kiezen om in een van die vier een 
vaste tafel op een vast uur te hebben, zoals het vroeger 
op alle cruiseschepen was, met een vroege of late ‘shift’. 
(‘Celebrity Select Dining Early’ of ‘Celebrity Select Dining 
Late’). Wil dat zeggen dat je vastzit aan dat restaurant? 
Neen, je mag gerust vragen om eens te wisselen. 
Meestal is er echter meer vraag naar flexibiliteit. Dat kan, 



20-21

door elke avond in een ander restaurant te dineren, 
op de uren die voor de gasten best passen. ‘Celebrity 
Select Dining Anytime’ laat toe om wanneer je wil in 
een van de vier hoofdrestaurants te eten.

Uiteraard zijn er ook de specialiteitenrestaurants, waar 
extra voor bijbetaald moet worden. Het toprestaurant 
is Le Voyage, met gerechten gecreëerd door de Franse 
Michelin-chef Daniel Boulud (slechts 50 plaatsen). 
Topgastronomie vraagt om topdesign. Daarvoor 
ging Celebrity aankloppen bij Jouin Manku, die met 
verlichting en glas speelde om een zeer warme, 
intieme sfeer te realiseren. Een steakhouse kon op 
dit schip niet ontbreken, alsook de Magic Carpet, het 
platform dat langs het schip op en naar gaat, zoals op 
de twee zusterschepen Edge en Apex. Retreat gasten 
hebben hun eigen restaurant: Luminae, waarbij ook 
gerechten van Daniel Boulud geserveerd worden. 
Het Blu-restaurant is bedoeld voor de AquaClass 
gasten, met als sleutelwoorden gezond, biodynamisch, 

vegetarisch, duurzaam…

Zomerzon - Winterzon

Eind april zette Celebrity Beyond koers naar de 
Middellandse Zee, waar het tot oktober blijft. Op het 
programma staan langere cruises (9 nachten) in de 
driehoek tussen Barcelona, Genua en Sicilië, en 10 
nachten naar de Griekse Eilanden en Malta, met Rome 
en Barcelona als vertrek-/aankomsthavens. 

Na de trans-Atlantische overtocht aan het begin van de 
herfst kan het Caribische seizoen beginnen, met Port 
Everglades (Fort Lauderdale) als thuishaven.  Hoe dan 
ook, prijs-kwalitatief is Celebrity Beyond een uitstekende 
keuze als je op zoek bent naar een cruise in z’n meest 
moderne vorm, zelfs voor de veeleisende en ervaren 
reizigers. Vernieuwend, fris en bij momenten extra-
ordinair qua concept en design: een schip dat klaar is 
voor de toekomst !
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Tekst: Mike Louagie

De race naar de meest 
    duurzame cruises

In de vorige editie van Cruise Magazine 
zagen we hoe we tot de moderne 
cruiseschepen van nu zijn gekomen. 
Design, interieurs, logistiek, het culinaire, 
de service… het is ongelooflijk hoe de 
kwaliteit hoge toppen scheert. In de 
nabije toekomst zal de competitie zich op 
een ander niveau afspelen. Wie met de 
meest duurzame oplossingen komt, zal 
winnen. Het klimaat staat op het spel. En, 
passagiers willen zonder schuldgevoel op 
cruise kunnen. 
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Deel 2
van het cruisen

(Geschiedenis)

en de toekomst



Voor de pandemie stond de hele scheep- en luchtvaart-
sector onder druk. Beide werden gezien als zware 
vervuilers. De media richtten vooral hun pijlen op de 
cruisesector, omdat die ‘niet nodig’ is. Alle containers uit 
China wel dan? Slogans als “een cruiseschip vervuilt tien 
keer meer dan auto’s” blijft bij het grote publiek hangen. 

Gelukkig is er in de scheepvaart het besef gekomen 
dat verandering nodig is. Zo werden trapsgewijs de 
emissienormen verlaagd. Reders moesten zwavelarme 
brandstoffen gebruiken, of rookgaswassers installeren. 
Die zogenoemde ‘scrubbers’ zijn niet ideaal. Ze 
produceren toch een beetje afvalwater en vaak komt 
er een grote witte rookpluim uit de schouw. Het is 
waterdamp dat zich aan microscopische deeltjes hecht. 
Daarmee lijkt het of zo’n schip nog meer vervuilt dan 
ervoor.

Vorig jaar kwam Europa dan met het “Fit for 55” 
klimaatplan. Tegen 2030 moeten emissies met minstens 
55% naar beneden. Ook het IMO (International Maritime 

Organization) wil tegen 2050 een wereldwijde halvering 
van de uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 2008. Ambitie 
genoeg dus. Maar hoe pak je dat technologisch aan?

De grote omwenteling

Een beproefde methode is het gebruiken van 
windenergie, zoals de zeilschepen van Star Clippers. 
Gaan we terug naar de tijd van de windjammers? Neen. 

De voorbije 15 jaar zagen we de opkomst van LNG, 
vloeibaar gemaakt aardgas (CH4) dat rijkelijk aanwezig is. 
Het eerste passagiersschip op LNG was de Viking Grace, 
een cruiseferry in de Oostzee. AIDA, Costa etc. volgden. 
Dat kwam traag op gang door een typisch kip-ei verhaal. 
Waar zouden de schepen LNG kunnen bunkeren? Dit 
probleem is nu grotendeels opgelost. Op vele plaatsen is 
LNG courant verkrijgbaar (maar duur). Op het traject naar 
een koolstofvrije scheepvaart is LNG een overgangsfase. 
Het blijft een fossiele brandstof en er komt methaan vrij, 
wat een broeikasgas is.

24-25



Groene Ammoniak (NH3), geproduceerd met 
groene waterstof, wordt gezien als een van de beste 
zero-carbon opties voor zeeschepen. Maar niet 
voor passagiersschepen, omwille van de mogelijke 
geurhinder.

Groene Methanol (CH3OH), wordt door de scheepvaart 
gebruikt sinds 2014. Op papier gaat het hier om 
‘klimaatneutrale energie’, want al de grondstoffen zijn van 
plantaardige origine. Maar, is biomassa echt wel bio? 

Misschien wel de meest voor de hand liggende 
potentiele brandstof is groene waterstof (H2). Om het 
te maken heb je enkel elektriciteit en water nodig, 
en elektrolyse. Het is een simpel proces. Het zou een 
cruciale rol kunnen spelen in de de-carbonisatie van 
scheepvaart. In Noorwegen vaart de ferry Hydra op 
waterstof. Het Deense DFDS heeft een project waarbij 
de cruiseferry Kopenhagen-Oslo met groene waterstof 
zou aangedreven worden. Daar zou het kunnen, met de 
groene stroom van windparken. Voor ferry’s is het een 
goede oplossing, omdat ze op dezelfde, korte route 
varen. Het eerste cruiseschip dat op waterstof zal varen is 
de Northern Xplorer (zie tekstkadertje rechts).

Het meest ambitieuze project komt uit Noorwegen. 
De “Northern Xplorer” wordt een elektrisch 
schip dat 100% emissievrij zal zijn, door diverse 
technologieën te combineren: batterijen, een 
waterstof brandstofcel, zon- en windenergie. 

Het wordt een schip dat niet alleen emissievrij is, 
maar ook een dat demonstreert hoe schepen in de 
toekomst volledig energie-zelfvoorzienend kunnen 
zijn, door hun eigen milieuvriendelijke brandstof te 
creëren. Het concept past in de Noorse strategie 
om in enkele werelderfgoedfjorden (zoals 
Geiranger) nog enkel schepen toe te laten zonder 
enige uitstoot.

Northern Explorer, een 
nul-uitstoot cruise concept
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Hoe zit het dan met batterijen? Ook daar zien we in de 
wereld van de veerboten ontzettend veel elektrische 
aandrijvingen, vooral in Scandinavië. Cruiseschepen 
vallen hier echter uit de boot: een nacht varen op 
batterijen is uitgesloten. Wel zien we batterijen als deel 
van een hybride oplossing, net als bij auto’s. Sommige 
schepen, als Ponant’s Le Commandant Charcot, hebben 
elektrische motoren, die worden aangedreven door LNG 
of diesel, in combinatie met batterijen.

Elektriciteit speelt ook een belangrijke rol voor de 

De meeste rederijen sluiten ‘hedging’ contracten 
af met brandstofleveranciers, zodat de huidige 
prijsstijgingen van bunkerolie nog geen impact 
hebben op de prijs van een cruise. De vraag is 
uiteraard hoe lang ze dit nog volhouden.
In de kleine lettertjes van het cruisecontract staat 
altijd een clausule in verband met mogelijke 
prijsherzieningen. Dit is in België gebaseerd op de 
wet van 21 november 2017 over de verkoop van 
pakketreizen. Een prijsverhoging is alleen mogelijk 
als de organisator de reiziger daarvan uiterlijk 
twintig dagen vóór het begin van de pakketreis 
informeert, met opgave van een motivering en 
een berekening. De reiziger kan ten allen tijde de 
pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin 
van de reis. Clausules in het contract specifiëren de 
eventuele schadevergoeding.

De prijs van fuel

schepen die aan de kade liggen. Dankzij walstroom kan 
de stekker in het stopcontact en kunnen de motoren 
uit. Echter, weinig cruiseterminals zijn er mee uitgerust. 
Antwerpen investeerde wel in een terminal, maar (nog) 
niet in walstroom. Jammer, want daardoor blijven de 
cruiseschepen een slecht imago hebben. (“en wij mogen 
niet met onze oude diesel de stad in”) 

De milieuministers van alle Scandinavische landen 
hebben samen een pakt getekend waarbij ze pleiten 
voor walstroom in alle belangrijke noordelijke 
cruisehavens. Ze willen van het noorden de meest 
duurzame cruisebestemming ter wereld maken. De 
omslag van traditionele brandstoffen naar nieuwe fuels is 
een huzarenstuk waar ontzettend veel mensen mee bezig 
zijn. De weg naar een emissievrije scheepvaart is nog 
complexer dan de overgang van zeil naar stoom. 

Trendsetters

Sommige rederijen werken hard aan groene oplossingen. 
Anderen, helaas, doen alsof hun neus bloedt. MSC 
Cruises zit in een project (CHEK: deCarbonising 
sHipping by Enabling Key technology symbiosis on 
real vessel concept designs) dat erin bestaat om alle 
energiebesparende technologieën samen te brengen. 
Resultaat: 50% minder verbruik, 95% minder uitstoot 
koolstof. De nieuwe Silver Nova (Silversea) zal over een 
brandstofcel beschikken.

Hurtigruten belooft om tegen 2030 een eerste zero-
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emissie schip te hebben voor de Noorse kustroute. Een 
andere Noorse groep heeft het project Northern Xplorer 
gelanceerd (zie kadertje links).

Wat kan je doen als cruisepassagier?

Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ kan elke cruiseklant 
zijn steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door cruises te 
kiezen met vertrekken dichtbij, zodat vliegen niet nodig 
is. Men kan nagaan of een rederij wel een inspanning 
levert om groener te varen. Sommige maatschappijen 
investeren in het onderzoek, testen brandstofcellen uit 
of bouwen schepen met hybride fuel technologieën. 
Op zijn minst zou elk nieuw schip klaar moeten zijn om 
makkelijk omgebouwd te worden voor de brandstoffen 
van de toekomst. Helaas zien we nog steeds rederijen 
die met geen woord reppen over milieu. Als er meer 
klanten over gaan praten (bv op sociale media), dan gaan 
de rederijen ook meer (moeten) doen. Terugkomen van 
een cruisevakantie, en kunnen vertellen hoe je onder de 
indruk was van de milieuvriendelijkheid van je schip, dát 
moet de standaard worden.

Overtollige Warmte 
Recuperatie Systeem

Waterstof
Brandstof cellen

Land oplaadpunt

LNG
(Liquid Natural Gas)

Batterijen

Hydrodynamisch ontwerp

Afval omgezet 
naar energie
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First time cruisers zullen het waarschijnlijk wel herkennen: 
een cruise kan overweldigend zijn. Niet alleen is er de 
typische cruisesfeer met een immer attente bemanning, 
een ruime keuze aan restaurants en on-board activiteiten, 
maar ook de continue veranderende vergezichten vanuit 
je hut of suite. Vandaag heb je zicht op het mondaine 
Monte Carlo, morgen op de rotskusten van Corsica. Een 
andere reden om overweldigd te zijn, is het hoge tempo 
van nieuwe bestemmingen die je kan ontdekken. En 
omdat je meestal maar één dag ter plaatse blijft, kiezen 
steeds meer cruiseliefhebbers ervoor om hun reis te 
combineren met een landprogramma. Een goed idee 
vinden wij. We sommen enkele mogelijkheden voor je op.  

In de eerste plaats zijn er de voor- en naprogramma’s 
die je kan kiezen. Vaak is dat een verblijf van enkele 
dagen in de haven van waaruit je vertrekt of waar je 
cruise eindigt. Dat zijn meestal grote steden, zoals Rome, 
Venetië, Barcelona of Kopenhagen om er maar een 
paar te noemen in Europa. Er zijn echter ook heel wat 
mogelijkheden om van deze programma’s een echte 
roadtrip te maken. Deze laten je toe om op een heel 
intense manier het land dieper te ontdekken. Soms 
bieden rederijen deze aan door samenwerkingen aan te 
gaan met prestigieuze partners, maar vaker wordt dit op 
maat georganiseerd door je reisagent. Die trips kunnen 
met je eigen wagen, met een gehuurde wagen of met 
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Voortgezette ontdekkingstocht
Combineer je cruise met een roadtrip!

de trein. Deze laatste optie heeft in sommige gevallen 
het voordeel om op plaatsen te komen waar je met de 
wagen nooit zou geraken.

Rocky Mountaineer

Een van de meest tot de verbeelding sprekende 
treinreizen regelmatig die gecombineerd wordt met 
een cruise is deze van de Rocky Mountaineer. Cruises 
naar Alaska vertrekken vaak vanuit Vancouver, in het 
uiterste zuidwesten van Canada. Laat dit nu net de plek 
zijn vanwaar de Rocky Mountaineer vertrekt, richting 
binnenland en bergen. Het traject van de wit-blauw-

gouden trein kan variëren, maar ongeacht welk je kiest, 
er staat je een boeiende tocht te wachten. De trein, die 
je kan vergelijken met een rijdend vijf-sterren hotel, 
brengt je over kolkende watervallen, langs eeuwenoude 
wouden, door de bergen van de Rocky Mountains. Een 
aantal wagons van deze luxe trein hebben een volledig 
glazen dak, waardoor je optimaal kan genieten van het 
adembenemende uitzicht. Op sommige panoramische 
uitzichten rijdt de trein erg traag om iedereen de kans 
te geven weg te dromen van de pracht van de natuur. 
De routes hebben veelzeggende namen als “Rockies to 
the Red Rocks”, waarbij je zo een Western lijkt binnen 
te rijden, of “Journey through the Clouds”, waarbij je 

De unieke ervaring om Amalfi te ontdekken 
vanop het schip of vanuit de wagen
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naar het Canadese Jasper reist, verstopt tussen de 
besneeuwde bergtoppen en het glasheldere water van 
bergmeren. Je hoort er als vanzelf Claude Debussy’s 
Claire de Lune als begeleidingsmuziek, zo mooi en rustig 
is het beeld dat er zich voor je ontvouwt. Onderweg 
houdt de Rocky Mountaineer regelmatig halt op 
bijzondere plekken, waardoor je de regio echt goed leert 
kennen. Je kan er beren spotten, meer te weten komen 
over de periode van de Goldrush of de lokale tradities en 
lekkernijen ontdekken. 

The Blue Train

Aan het andere eind van de wereld, in Zuid-Afrika, 
zorgt de Blue Train voor een van de meest memorabele 
treinritten die je kan ondernemen. Deze trein maakt 
een tocht van 1.000 mijl vanuit Kaapstad naar Pretoria 
en zoals het op het treinticket vermeld staat, is de reis 
“een venster op de ziel van Zuid-Afrika”. Net als de Rocky 
Mountaineer, is deze blauwe trein een rijdend vijf-sterren 

hotel, voorzien van alle luxe: elegant bedlinnen, marmeren 
vloeren, vergulde ornamenten en zoals dat hoort fijne 
tropische cocktails en chique sigaren voor de liefhebbers. 
Tijdens de reis passeren de indrukwekkende en soms 
verrassende landschappen langs je venster, terwijl 
sterrenchefs de lekkerste maaltijden voor je klaarmaken. 
En al is de luxe overweldigend, ze vergaat in het niets in 
vergelijking met de natuur, die van woestijnlandschappen 
overgaat in heuvels en bergen om vervolgens aan te 
komen in uitgestrekte savannes waar je allerlei dieren kan 
spotten. De eerste keer dat je zebra’s of giraffen ziet in 
hun natuurlijke habitat, gaat je hart sneller slaan! De Blue 
Train rijdt langs verschillende routes, maar een absolute 
aanrader is de Krugerpark route, al staat die niet ieder jaar 
op het programma. Liefhebbers informeren zich dus best 
naar de beschikbaarheid ervan.

Driver seat
 
Je kan voor of na de cruise ook zelf achter het stuur 

De Alpenstrasse route brengt je langs de mooiste 
kastelen en meren van Beieren - ideaal om te 
combineren met een cruise op de Donau
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kruipen, al dan niet dat van je eigen wagen. Stel dat je 
een cruise in de Middellandse Zee hebt gepland vanuit 
Marseille of Barcelona, waarom zou je er dan niet zelf 
naartoe rijden op je eigen tempo en zo die steden en 
de regio errond even uitvoerig bezoeken? Terwijl je op 
cruise bent, staat je wagen veilig geparkeerd - daar heeft 
je reisagent voor gezorgd - en nadien kan je zorgeloos 
aan je roadtrip beginnen. Je kan natuurlijk ook gebruik 
maken van een huurwagen, net zo makkelijk!

Van Noord tot Zuid-Europa; heerlijke routes om te (er)varen

Stel, je maakt een cruise langs de Noorse fjorden en 
je komt in de buurt van de Lofoten. Daar neem je de 
wagen om een van de meest spectaculaire stukjes 
asfalt ter wereld te nemen met de Atlantische Route. 
Dit traject - wie de laatste James Bond film heeft gezien 
weet waarover we spreken - slingert zich van het ene 
eilandje naar het andere, langs prachtige rotskusten, 
eindeloze naaldwouden en kleine dorpjes. Rijden over 
de brug van de Storseisundet, de hoogste brug op de 
route, is een unieke ervaring. Midden in de lucht maakt 
de brug een spectaculaire bocht, waardoor je panorama 
dramatisch verandert. De combinatie van de moderne 

architectuur van de brug en de woeste natuur eromheen 
is onvergetelijk. 

De Italiaanse Amalfi kust is vanaf je cruiseschip al 
indrukwekkend, maar stel je voor om met de wagen 
langs diezelfde kronkelende rotskust te rijden. Het 
gebied, dat op zich al deel uit maakt van het Unesco 
werelderfgoed, is het mooist waar de weg richting 
Sorrento slingert. Een middeleeuws dorpje, metershoge 
kliffen, uitgestrekte bossen met wat koelte, de Tyreense 
Zee aan je zijde: een roadtrip om nooit te vergeten. 

Ook wie een riviercruise in gedachten heeft, kan een 
prachtige roadtrip plannen. Een cruise op de Donau 
is bijvoorbeeld perfect te combineren met een autorit 
langs de Alpenstrasse, die vanuit Berchtesgaden tot aan 
de Bodensee gaat, waar het historische stadje Lindau je 
eindbestemming is. Je passeert er ontelbare kastelen, 
waaronder het Slot Neuschwanstein, rijdt door de 
Breitachklamm kloof en kan wegdromen bij het zien van 
het Beierse landschap, met z’n meren en valleien of halt 
houden in plaatsen als Wildsteig, Garmisch-Partenkirchen 
of de Zugspitze. Echt, de combinatie van een cruise met 
een roadtrip of een treinrit is zeker het overwegen waard!James Bond achterna: de Atlantische 

Route met de Storseisundet brug in 
Noorwegen

De Blue Train in Zuid Afrika is een van de 
meest memorabele treinritten ter wereld
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Met Silversea naar Antarctica: 

Buitenaards mooi
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Dirk Cools & 
Pascal De Bel

Dirk en Pascal uit Antwerpen - reisden in februari ll. 
naar het Witte Continent aan boord van het luxe 
expeditieschip Silver Explorer en delen graag hun 
ervaring met ons in een vriendschappelijk gesprek over 
metershoge golven, hemelsblauwe ijsbergen en een 
no-go zone tegenover pinguïns.

Vertel ons eerst even, in welk opzicht verschilt deze 
expeditie met andere cruises die je al gedaan hebt?
Dirk: “We hadden al een behoorlijke ervaring met 
klassieke zee- en riviercruises, maar dit was onze eerste 
expeditiecruise. Het grote verschil is de intensiteit van 
het programma en een compleet andere reisbeleving. 
Dagelijks worden er 2 expedities georganiseerd 
en vooraf is er steeds een briefing over bepaalde 
procedures of veiligheidsprotocollen. Onderweg naar 
Antarctica word je tijdens de zeedagen bovendien 
uitgebreid geïnformeerd over de IAATO regeling.” 
(zie verder). Ook Pascal is bijzonder onder de indruk 
van de professionele organisatie. “Dagelijks zijn er 
verschillende lezingen door wetenschappers, biologen, 
natuurkundigen (soms wel 4 of 5 per dag) omtrent 
fauna en flora, geologie, geschiedenis enzovoort. 
Als gast word je vanaf dag 1 meteen betrokken bij 
het hele expeditie gebeuren en leer je ook wat de 
verantwoordelijkheid over je aanwezigheid ter plaatse 
is.”
Antarctica is dan ook een plek die je niet zomaar kan 
‘consumeren’, maar die je met groot respect en ontzag 
moet benaderen. Een dergelijke onderneming staat 
of valt met de organisatie ter plaatse. De cruiserederij 

in dit geval. “Het geheel was effectief vlekkeloos 
georganiseerd en verliep bijzonder punctueel en 
gestructureerd”, beamen Dirk en Pascal.
“Tijdens de uitstappen werd het aantal passagiers (max. 
72) over 3 groepen verdeeld en vanuit de mudroom – 
de ruimte waar de waterdichte botten worden bewaard 
en gedesinfecteerd – kan je op een comfortabele 
manier en mét de juiste aangepaste warme kledij 
en zwemvest vertrekken voor de uitstappen met 
de zodiacs. Vanop het schip word je begeleid door 
stewards bij het instappen; meestal rond de 8 personen 
+ begeleider per zodiac. Via het intercom systeem of 
d.m.v. een lezing de avond voordien werd meegedeeld 
waar we naartoe gingen, wat we konden verwachten en 
welke dieren we eventueel konden spotten. Afhankelijk 
van wat je te zien kreeg, werd soms rechtsomkeer 
gemaakt om fauna en flora beter te kunnen bekijken. Zo 
zwom er tijdens de tweede expeditie een zeeluipaard 
rond onze boot. De begeleider is meteen gestopt zodat 
het dier niet gestoord werd én wij volop de tijd kregen 
om het te bewonderen en foto’s te nemen. Tijdens het 
spotten van bultruggen (humpback whales) wordt de 
route helemaal afgestemd op hun gedrag, waar en 
wanneer ze aan de oppervlakte komen.”

Welke dieren heb je zoal gespot ? En wat waren de 
meest bijzondere ervaringen?
Dirk: “We zagen bultruggen, zeeleeuwen, zeehonden 
(zowel in het water als aan land), aalscholvers, 
albatrossen, allerlei soorten meeuwen en vooral zeer 
veel pinguïns (3 soorten). De excursie met de kajak is 
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een geweldige ervaring. Het was die dag betrokken 
en grijs en omdat het lichtjes sneeuwde gaf dat het 
geheel iets mystiek, een uniek gevoel om te kajakken 
tussen ijsbergen. Een leuke verrassing was dat onze 
groep begeleid werd door een jongedame uit Gent. 
En ook hier werden we vooraf uitgebreid gebriefd 
over hoe een droogpak aan te doen, welke regels te 
volgen en hoe veilig een kajak te besturen. Antarctica 
is een onbeschrijflijk mooie plek, en ook de kracht van 
de natuurelementen is overweldigend. De weidsheid 
van de gletsjers, de vormen van de ijsbergen en 
kleurenpracht zullen mij het langst bijblijven. Door 
breking van het licht en druk van de sneeuw geeft 
dit een kleurschakering van turquoise, diepblauw en 
smaragdgroen. Omdat het weer op 2 minuten kan 
omslaan heb je soms het gevoel dat je drie seizoenen 
op een voormiddag hebt beleefd. Ook de overtocht op 
de ‘Drake Passage’ is een ervaring om nooit te vergeten. 
We zaten in de nasleep van een storm, en dat zorgde 
voor spectaculaire golven van 7 tot wel 9 meter hoog.”

Met al die buitenaardse natuurpracht zouden we het 
haast vergeten, maar hoe was het verder nog aan 
boord?
“Het culinaire aanbod was van absoluut topniveau en 
ook de service was uitstekend. Als gasten aan boord 
werden we gepamperd tot en met, vaak wist de crew 
al wat je nodig had voor je de vraag kon stellen. Met 
122 man personeel voor een groep van amper 72 
passagiers voelde dit als een ‘royal treatment’, waarbij 
alles in een ongedwongen en informele sfeer verliep.
 
Na de expedities stond er ook altijd iemand klaar die je 

warme thee of chocomelk aanreikte. Ja, we kregen zelfs 
een beetje een après-skigevoel. Na de uitstappen kon 
je je ook gaan opwarmen in de hot tub op het bovenste 
dek, al dan niet met een glaasje bubbels.”

Last but not least: Antarctica wordt door velen 
inderdaad als buitenaards mooi omschreven en de 
laatste ‘onbezoedelde’ plek op aarde. Hoe springt 
Silversea en het expeditieteam om met de regels en 
wetgeving omtrent milieu en natuurbehoud? 
“Uiterst zorgzaam ! De regels vastgelegd door de 
organisatie IAATO worden strikt opgevolgd en 
toegepast. Voortdurend wordt er benadrukt om 
absoluut niets achter te laten en om de dieren niet 
te benaderen. Onze routes aan land waren ook op 
voorhand afgebakend, je wordt er ook op gewezen 
als je hiervan afwijkt … bepaalde zones blijven een 
no-go zone. Tijdens een van de excursies kwam er een 
zeehond uit het water aan land, hij benaderde een 
groepje mensen en meteen stond er een begeleider 
bij ons die zei wat we moesten doen: handen opsteken 
om de indruk te wekken dat je groter dan het dier 
bent, zo stopt hij om nog dichterbij te komen. Van 
elke deelnemer werd vooraf de expeditie kleding 
nagekeken of er geen organisch materiaal aan kleefde. 
En ná elke expeditie moest je je botten proper maken 
in het zeewater en eens terug aan boord door een 
bad stappen met ontsmettingsmiddel. Op de laatste 
expeditiedag was er de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de ‘polar splash’. Een sprong vanuit de zodiac in 
het ijskoude water (uitgerust met veiligheidsriem). Een 
tintelende ervaring om de expedities mee af te sluiten 
en een brevet ‘ijsbeer’ rijker.”

“We werden actief betrokken in een 
respectvolle benadering t.o.v. de omgeving.”
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