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Echt, of niet?
Hoewel je zou kunnen denken dat het hier om een 
computerbeeld gaat, is dit wel degelijk een échte foto. Een 
knap staaltje artwork.Niet enkel de foto zélf bedoelen we dan, 
maar vooral wat je erop ziet. Het toont namelijk de ‘Sculpture 
Garden’ aan boord van de recent ingehuldigde Norwegian 
Prima, het vlaggenschip van de gelijknamige nieuwe 
scheepsklasse van Norwegian Cruise Lines. 

De outdoor beeldengalerij is maar één van de vele eye 
catchers aan boord van dit bijzondere nieuwbouwschip. Wat 
meteen opvalt aan de Prima-klasse schepen is het ontwerp, met 
véél openbare ruimtes, lounges en bars die naar de buitenzijde 
van het schip gericht zijn. Daar waar mogelijk in openlucht en 
met knappe, in het oog springende designelementen.

Norwegian Prima 
 als primus van de klas

Over de grote foto op de vorige pagina: 

Datzelfde design, met vloeiende, gebogen lijnen en strakke 
kleurpatronen zie je ook op veel andere plekken aan boord 
terugkomen. Zoals in het Italiaanse specialiteitenrestaurant 
Onda bijvoorbeeld. Wat op zijn beurt dan weer doet 
denken aan het prachtige Compass Rose op Seven Seas 
Grandeur, niet toevallig ook een schip van de NCL-holding.



Voorwoord

Beste Cruiseliefhebbers, 

Ondertussen hebben we een warme zomer achter ons. Een zomer waarin vele klanten verkoeling 
zochten op de cruiseschepen die terug in business zijn. Het leek wel alsof de wereld terug in het pre-
COVID-tijdperk was beland. Maar toch zijn testen, vaccinatiecertificaten en occasionele quarantaines 
nog steeds van toepassing op sommige schepen, routes of bestemmingen. Cruiserederijen zijn dan ook 
(terecht) strenger voor zichzelf dan de courante regels of protocols die in een bepaalde regio of land op 
dat moment gelden.

In deze nieuwe editie van ons Cruise Magazine laten wij u genieten van de nieuwigheden op de markt. 
En hoe de cruisemaatschappijen zich verder hebben aangepast aan de huidige realiteit.
Er komen een pak nieuwe schepen op de markt. Vaak nog besteld voor de crisis… maar tegelijk meteen 
aangepast aan de nieuwe vraag.

Veiligheid, geborgenheid en beleving zijn meer dan ooit de buzz-woorden die de cruise-industrie 
bepalen. Kleinere schepen of juist grote schepen die meer ingedeeld worden, allen gaan ze voor 
beleving. De nieuwe schepen bieden voor elk wat wils. Grote schepen gaan al maar verder in “het schip 
tot bestemming maken”. Kleinere schepen gaan enerzijds voor intimiteit, anderzijds voor een exclusieve 
of authentieke beleving ter plaatse, aan land.

En dan hebben we nog de bestemmingen zélf die zich voortdurend aanpassen. Die noodgedwongen 
hun seizoenen moeten verleggen. In deze editie bespreken we bijvoorbeeld het Noorden. 
Tegenwoordig komt er gans het jaar door wel een cruiseschip. De havens pasten zich aan; de klanten 
volgen deze evoluties. 

Toegegeven, de volgende jaren zullen nog moeilijk zijn maar de cruisesector toont zich heel flexibel en 
adaptief. U als cruisekenner kan er uw voordeel bij doen. 

En wij helpen u graag verder deze nieuwe Cruisewereld te (her)ontdekken. 

Veel leesplezier, 

Ben Scheefhals
Namens het ATC team
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Corona nekt Crystal Cruises (maar er is hoop)
Rederij Crystal Cruises was sinds haar ontstaan in 1991 dé 
referentie in het luxecruisen. Helaas heeft de coronacrisis 
haar de das omgedaan. Begin dit jaar werden Crystal 
Serenity en Crystal Symphony aan de ketting gelegd en 
later per opbod verkocht. Ook het Britse Cruise & Maritime 
Voyages en Pullmantur stierven een stille dood door de 
pandemie.

Andere rederijen bleven wel overeind, omdat hun 
eigenaars genoeg middelen haalden uit andere 
industrieën, zoals MSC met de erg lucratieve 
containervaart, of Ponant, als deel van de Artémis Group 
van de schatrijke Pinault familie.

Het merk Crystal Cruises en de twee schepen zijn nu in 
handen van A&K Travel Group, onderdeel van de Heritage 
Group, aangevoerd door miljardair Manfredi Lefebvre 
d’Ovidio (ex Silversea Cruises). Na een grondige renovatie 
worden de twee schepen terugverwacht in 2023. Een 
moeilijkheid voor het toekomstige Crystal is de enorme 

kennisvlucht. Crystal had de beste mensen. Explora 
Journeys zag een opportuniteit en wist meteen ex-Crystal 
werknemers te overtuigen om voor het nieuwe luxemerk 
van MSC te werken.

Manfredi Lefebvre d’Ovidio kent het klappen van de (luxe)
zweep en zal er ongetwijfeld in slagen om Crystal Cruises 
een nieuw élan te geven. Zeker met Crystal Serenity, een 
modern schip dat volgend jaar slechts 20 jaar oud is. 
Crystal Symphony dateert van 1995, ten opzichte van de 
competitie (Regent, Oceania, Silversea) met moderne 
schepen een serieuze uitdaging.

Het nieuwe expeditieschip Crystal Endeavor lag al 
maanden voor anker bij Gibraltar, wachtend op de 
meestbiedende. Op 18 juli ll. kondigde Silversea Cruises 
plots aan dat de koop rond was. Als Silver Endeavour 
(zie pag. 8) zal het expeditiecruises maken naar de 
poolgebieden, een markt waar veel (en steeds meer) vraag 
naar is.

Mike Louagie – vaste medewerker van Cruise Magazine en 
expert-cruisefotograaf – won afgelopen zomer een belangrijke 
prijs op de gerenommeerde Life Framer fotowedstrijd. Met 
de foto – die de toepasselijke titel Abbey Road mee kreeg – 
won Mike de tweede prijs in de categorie ‘World Travellers’. 
Proficiat!
De bekroonde foto werd afgelopen maand december 
genomen in Hanusse Bay tijdens een expeditiecruise met Le 

Commandant Charcot van Ponant. Dat deze internationale 
fotocompetitie er niet zomaar eentje is, mag duidelijk zijn! 
In de jury zetelen ondermeer curatoren van prestigieuze 
galerieën, fotoredacteurs van o.a. de New York Times, 
Centre Pompidou en Time en wereldberoemde fotografen 
waaronder Steve Mc Curry. Meer info (en andere 
prachtige foto’s) vind je op: www.life-framer.com/world-
travelers-2022

Huisfotograaf Mike Louagie krijgt (meer) internationale erkenning



MSC Cruises pikt graantje mee van de WK-gekte in Qatar

De wereldbeker voetbal in 
Qatar zal voor heel wat mensen 
wennen zijn. Niet alleen omwille 
van het moment van het tornooi 
- door de hitte gaat het door 
tijdens de winter - maar ook 
omwille van de locatie. En omdat 
supporters die de wedstrijden 
willen bijwonen erg veel moeite 
kennen om een verblijf te vinden, 
sprong MSC cruises op de 
opportuniteit om er een aantal 
van hun schepen voor anker te 
leggen. Tijdens de Fifa 2022 
World Cup zullen MSC Poesia 
en MSC Wold Europa voor 
anker gaan in de baai van Doha, 
daarmee een capaciteit biedend 
van 3.800 hutten en suites, ruimte genoeg voor zo’n 10.000 
gasten. Het laatste van de twee is het grootste schip dat ooit 
deze regio heeft bezocht. Supporters zullen echter flink in 

MSC verstevigt positie in de VS

Er is geen cruise in het Caraïbisch gebied of ze vertrekt 
uit Miami of Fort Lauderdale. Logisch dus dat er flink 
geïnvesteerd wordt in deze havens. MSC, dat zelfs niet-
cruisers kennen dankzij hun niet-aflatende aanwezigheid 
op de Grote Prijzen Formule 1 - begon eerder dit jaar aan 
de bouw van een volledig nieuwe cruiseterminal in Miami. 
Kostenplaatje: 350 miljoen dollar, waarmee het de grootste 
terminal wordt die ooit in de Verenigde Staten werd 
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hun zakken moeten zitten, want afhankelijk van het schip, kan 
een verblijf van amper 4 nachten oplopen tot zowat 3.000 
euro. Voor die prijs kunnen er wel 4 gasten overnachten...

ingepland. Het vier verdiepingen hoge gebouw, dat samen 
met het Italiaanse Fincantieri zal worden opgetrokken, 
laat toe om maar liefst 36.000 passagiers per dag te 
laten ontschepen en inschepen. De aanlegplaats biedt 
voldoende ruimte aan maar liefst 3 schepen, waaronder het 
vlaggenschip van de rederij, MSC Seashore, maar ook de 
toekomstige schepen die zullen aangedreven worden door 
vloeibaar gas. 

Ruben Rodriguez, de baas van MSC Cruises USA was in 
z’n nopjes bij het begin van de constructie: “Met deze 
nieuwe cruiseterminal toont MSC Cruises dat het wil 
groeien in Noord-Amerika en Florida. De gasten zullen een 
bijzondere ervaring hebben met de rederij, nog voor ze 
aan boord gaan. Het is ook onze ambitie om belangrijke 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen, waarbij we inzetten 
op snelle en milieuvriendelijke schepen, de verdere 
ontwikkeling van het Ocean Cay MSC Marine Reservaat 
en onze belofte om CO2 neutraal te zijn tegen 2050.” 
De eerste renders van de terminal zien er in elk geval 
veelbelovend uit! 



8-9

Wanneer Crystal Cruises de boeken neerlegde, waren er 
flink wat rederijen die interesse toonden in hun nieuwste 
expeditieschip, Crystal Endeavor. Voor het schip, dat pas 
in de zomer van 2021 werd opgeleverd, stonden rederijen 
als Ritz Carlton Yacht Collection en de A & K Group aan 
de deur te kloppen. Uiteindelijk trok Silversea Cruises aan 
het langste eind en kon het Endeavor aankopen voor een 
kleine 270 miljoen euro. Dat klinkt veel - en dat is het ook 
- maar toch heel wat minder dan de 350 miljoen dat het 
schip gekost had.

Silversea Cruises, dat deel uitmaakt van de Royal Caribbean 
Group, wil het schip, dat herdoopt werd tot Silver Endeavour, 
vanaf november inzetten in Antarctica. Het expeditieschip 
is gebouwd volgens de specificaties van de PC6-poolklasse 
en is ontworpen om veeleisende levensgenieters in 
alle luxe naar de meest afgelegen plekken ter wereld te 
brengen, inclusief de twee poolgebieden. Silver Endeavour 
biedt plaats aan 200 passagiers die in ongekende luxe 
op expeditie kunnen. Zowel de publieke ruimtes als de 
suites zijn voorzien van alle mogelijke comfort  en de 
verhouding tussen passagiers en bemanning is zoals men 

mag verwachten van een luxerederij als Silversea Cruises. 
Recent werd trouwens bekend gemaakt dat Silversea een 
gloednieuwe breedband internetdienst implementeert, 
ontwikkeld door SpaceX’s Starlink. Deze nieuwe technologie 
zal meer high-bandbreedte activiteiten zoals video 
streaming en video calls sterk verbeteren. Starlink zal 
worden ingezet op alle schepen uit de vloot, te beginnen 
met Silver Endeavour waar de dienst momenteel reeds 
actief is. 
Expeditiecruises hebben de afgelopen jaren een bijzondere 
evolutie gekend; vandaag worden expeditieschepen 
specifiek gebouwd om de avontuurlijke en welstellende 
gasten een onvergetelijke ervaring te bieden. Dat is ook het 
geval voor Silver Endeavour, die is uitgerust met 18 Zodiacs, 
14 zeekajaks, een duikboot die plaats biedt aan 6 personen 
en twee helikopters. Het is onduidelijk of deze helikopters 
mogen ingezet worden tijdens de expeditiecruises naar 
Antarctica.  Expeditiecruises zijn voor Silversea altijd al van 
groot belang geweest en de rederij heeft ook Silver Origin, 
Silver Cloud, Silver Wind en Silver Explorer in haar vloot. Dit 
laatste schip zal na de zomer van 2023 de vloot verlaten, maar 
Silver Endeavour zal een meer dan waardige opvolger zijn.

Silver Endeavour, de nieuwste in 
de Silversea vloot
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Het geluid van de scheepshoorn, bij potdikke mist heeft 
iets dreigends. Of vrolijk, bij het afvaren. Sommige 
cruisekapiteins zijn wel erg creatief, tot groot enthousiasme 
van hun passagiers. Ben je aan boord van een Disney 
cruiseschip, dan is “When you wish upon a star” uit de 
Pinocchio-film nooit veraf.
“We will rock you” of “We are the champions”: bij MSC 
houden ze van Queen, terwijl ze bij Cunard de Britse Queen 
een muzikale “happy birthday to you” wensen met de 
machtige scheepshoorn.

Bij dit alles zou men vergeten dat een scheepsfluit in de 
eerste plaats bedoeld is voor de veiligheid. Voor de 20ste 
eeuw werden op schepen bij mist vooral klokken geluid. 
Het was eerst aan wal dat men probeerde om met geluid 
de schepen bij slecht zicht te waarschuwen. Dat begon 
in de 17de eeuw met kanonschoten. Het was omslachtig, 
en tijdens mistige winterdagen werd serieus wat kruit 
verschoten. Een ander systeem was een mechanisme 
waarbij een ronddraaiend paard een compressor activeerde. 
Dat was in 1851, op het Beavertail schiereiland bij Newport 
(USA). Daar is een interessant vuurtorenmuseum, omdat op 
die plek zoveel misthoorns werden uitgetest.

In de mist navigeren op het geluid is erg moeilijk. Rotsen of 
verschillen in temperatuur tussen luchtlagen kunnen ervoor 
zorgen dat het lijkt alsof de geluidsbron uit een andere hoek 
komt.  

Pas toen stoom volop zijn intrede deed, kregen schepen 
een stoomfluit om aan de hand van geluidssignalen te 
communiceren. Men mag niet vergeten dat toen geen 
radio’s bestonden. Kapiteins gebruikten een heel alfabet aan 
vlaggen om met andere schepen te “praten”. Daarvoor was 

AAN BOORD
Concert voor scheepshoorn in Zee-groot

goed zicht echter essentieel.
Met de komst van de stoomfluit werd een nieuwe “taal” 
ontwikkeld. 

Zijn scheepshoorns overbodig, met al die moderne 
elektronica? Welnee. Een scheepshoorn is sneller. Stel 
dat een schip een tegenligger heeft. Even “tuut” doen 
gaat vlugger dan het andere schip via de marifoon te 
contacteren. De kapitein bereikt ook meteen alle schepen in 
zijn buurt.

De signalen van de scheepshoorns zijn internationaal 
vastgelegd, wat ook meteen taalproblemen oplost. Hierbij 
de belangrijkste.

Deze signalen geven richtingen aan:

Ik draai naar stuurboord (1b - 1 korte stoot)
Ik draai naar bakboord (2b’s - 2 korte stoten)
Ik sla achteruit
Ik haal je in aan jouw stuurboord
Ik haal je in aan jouw bakboord
(antwoord) OK, doe maar

Ik betwijfel aan je bedoelingen (let op!)

Elke 2 minuten: een schip dat aan het varen 
is in de mist
Elke 2 minuten: een schip dat in de mist 
gestopt is (bv. voor anker)

Waarschuwing:

Deze signalen geven een positie aan (bij mist):

1x

2x

korte  stoot             lange stoot



Het noorden, het ganse  jaar in pool positie

In 1875 reisde Thomas Cook met 21 passagiers 
naar de Noordkaap. Doel: de middernachtzon. 

In 1991 kreeg Groenland twee cruisesschepen 
op bezoek. Twee! Ondertussen is het noorden 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
cruisebestemmingen, met Noorwegen op 
kop, gevolgd door IJsland. Wat mogen we de 
volgende jaren verwachten?
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Het noorden, het ganse  jaar in pool positie
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Een beetje geschiedenis

Cruises naar het arctisch gebied kregen een boost door 
geopolitieke evenementen van formaat: de val van de 
muur en de desintegratie van de Sovjet-Unie. Daardoor 
kwamen heel wat Russische onderzoeksvaartuigen 
vrij. Voorheen waren cruises naar het noorden vooral 
beperkt tot het bezichtigen van landschappen 
vanaf relatief grote schepen. Met de komst van 
ijsversterkte schepen als bv. Professor Multanovskiy of 
Marina Svetaeva, bedoeld voor 50 tot 100 Russische 
wetenschappers, werden plots dingen mogelijk die 
voorheen ondenkbaar waren: aan land gaan met 
zodiacs, of door ijs varen. Helemaal extreem werd het 
met Yamal. Vanaf 1993 bracht deze machtige nucleaire 
ijsbreker passagiers naar de geografische noordpool. 
Toch bleef het noordelijk cruisetoerisme beperkt tot de 
maanden met het meeste daglicht. 

Noorwegen

Zeker voor Noorwegen is het nog steeds zo dat je de 

meeste cruiseschepen zal aantreffen van mei tot en met 
september. Bij Noordkaapcruises is de midzomernacht, 
met een nooit ondergaande zon, een fascinerend 
fenomeen. 

Toevallig of niet, met de komst van Instagram in 2010 
werd duidelijk dat aurora borealis een groot potentieel 
had voor wintertoerisme. Hurtigruten (de postboot) 
lanceerde een “Hunting the light” campagne waardoor 
de Noorse winter erg aantrekkelijk werd. Het laagseizoen 
januari-maart ontpopte zich als een hoogseizoen, met 
spectaculaire sneeuwlandschappen, hondensleetochten 
en vooral het noorderlicht.
Het staatscontract voor de 11-nachten kustroute 
Bergen-Kirkeness werd onlangs verdeeld tussen twee 
rederijen: Hurtigruten en nieuwkomer Havila, die zich 
meer profileert als een cruise-aanbieder. Beiden blijven 
de belangrijkste operatoren tussen Bergen en de 
Noordkaap, elke dag, elk seizoen.

De laatste jaren zien we schuchtere pogingen van 
conventionele cruiserederijen om ook in de donkere 



maanden koers te zetten naar Noorwegen. Vooral Duitse 
en Britse rederijen investeren in koudwater-cruises. TUI 
Cruises vertrekt in februari 2023 naar de Noordkaap. 
Met het expeditieschip Hanseatic Nature van Hapag-
Lloyd Cruises kan je ’s winters op zoek gaan naar het 
noorderlicht, de Scandinavische steden ontdekken en 
door het ijs van de Botnische Golf varen, tot in Lapland!   

Fred. Olsen Cruise Lines positioneert Balmoral vanaf 
21 december 2023 in Noorwegen. Er zijn ook kleine 
Noorse rederijen, zoals Nansen Polar Expeditions, die 12 
passagiers het winterwonderland laten ontdekken.

Wanneer is dan het beste moment voor een Noorse 
wintercruise? Februari of maart, want dan is het daglicht 
terug (sneller dan bij ons), terwijl het landschap er 
prachtig winters bij ligt. 

Spitsbergen

Svalbard, of Spitsbergen in het Nederlands, behoort 
ook toe aan Noorwegen. In de winter is het niet 
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mogelijk om veel met schepen te gaan doen, omwille 
van het ijs en de poolnacht. Trouwens, zelfs al moest 
het kunnen, expeditieschepen zitten op dat moment 
aan de zuidpool. Tussen november en februari krijg 
je in Spitsbergen de beste omstandigheden voor het 
noorderlicht, maar dat zal dus aan land moeten. 

Het cruiseseizoen start vanaf april, als er nog veel pakijs 
ligt. Omdat ijsberen veel tijd doorbrengen op het pakijs 
is de lente het beste moment om die te observeren. 
Die periode is voorbehouden aan expeditieschepen. 
Dankzij zodiacs kan men aan land gaan en eventueel 
sneeuwwandelen. Het expeditieteam zorgt ervoor 
dat je op een veilige afstand van ijsberen blijft. Wist je 
overigens dat een ijsbeer tot wel 10 km. ver kan ruiken?
Met een expeditieschip ontdek je Spitsbergen op een 
superieure manier, dicht bij de natuur. Liever met een 
zeilschip? Zelfs dat kan, bijvoorbeeld met Oceanwide 
Expeditions.

Vanaf juli is veel ijs en sneeuw verdwenen zodat 
Spitsbergen ook door conventionele schepen wordt 
bezocht, zoals met Oceania Cruises of Holland 
America Line. Landingen zijn beperkt tot steden als 
Longyearbyen en Ny Ålesund, maar het navigeren 
in de fjorden en bij de gletsjers is fantastisch. Vanop 
het promenadedek ijsberen en walrussen kunnen 

observeren is een opwindend moment. Veel vogels 
vertrekken al eind augustus, dus voor vogelliefhebbers is 
de beste periode van mei tot begin september. Bedenk 
wel dat bij grote schepen Spitsbergen ‘slechts’ een van 
de onderdelen is van een cruise, bv. in combinatie met 
IJsland en Groenland. 

IJsland 

Het toerisme in IJsland heeft zich op een spectaculaire 
manier ontwikkeld. De ruige natuur is bijzonder 
aantrekkelijk. Hotels zijn eerder schaars op het land dat 
gemiddeld slechts drie inwoners heeft per vierkante 
kilometer. Heel veel wegen zijn er niet, en de afstanden 
zijn lang. Daarom zijn cruises een goed idee. Hier kan 
je echt spreken van je hotelkamer die met je meereist. 
Het aanbod is tijdens de zomer zeer groot. Omwille van 
stormen en een onaangename koude is IJsland ’s winters 
niet aantrekkelijk voor cruises.

Nog dit: als je tijd hebt is het een aanrader om een 
IJslandcruise te combineren met een landarrangement 
vanuit Reykjavik. Boek vooraf een huurwagen, enkele 
hotelnachten en stippel een aantal excursies uit. Dat kan 
een gletsjerwandeling met gids zijn, een autotocht naar 
het Thingvellir National Park of het ‘diamantstrand’ aan 
de ijslagune van Jökulsárlón.
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Groenland

In 2019, voor de pandemie, werden er in Groenland 
46.633 cruisepassagiers geteld. Bijna één passagier 
per inwoner. IJs is dominant in het dat land dat ironisch 
“Groen Land” werd genoemd door de Noor Erik de 
Rode (een goede marketingtruc). Voor ons is Groenland 
een paradijs en ongetwijfeld een van de mooiste 
bestemmingen om per schip te doen. Sowieso zijn er 
geen wegen.

Het cruiseseizoen is dit jaar vroeg van start gegaan met 
de komst van Le Commandant Charcot van Ponant. Het 
schip is de op een na sterkste ijsbreker ter wereld (na 
de Russische 50 Years of Victory). Het kan veilig door 
dik zee-ijs varen. De Groenlandse postdienst heeft 
Ponant gevraagd of ze volgend jaar pakketjes mogen 
meegeven voor de meest noordelijke gemeentes, omdat 
zij er pas een maand later kunnen geraken. 
Vanaf mei komen de andere schepen en vooral 
tijdens de late zomer is er heel wat bedrijvigheid. Vaak 
combineren cruises Groenland met arctisch Canada, 
beiden het land van de Inuit. Dat maakt de bestemming 
zo interessant: naast een indrukwekkende natuur maakt 

men kennis met die eeuwenoude cultuur van mensen 
die erin slagen om in een van de ruwste plekken op 
aarde te leven.

Noordpool

Door de Oekraïnecrisis is het niet mogelijk om met de 
Russische atoomijsbreker 50 Years of Victory naar de 
geografische Noordpool te varen. Sinds dit jaar kan het 
wel met Le Commandant Charcot. Iemand die vorig 
jaar aan boord was tijdens de proefvaart was verrast. 
Hij dacht dat ze dagen door een monotone ijszee 
zouden moeten varen. Voor alle zekerheid had hij een 
paar boeken mee. Niet één heeft hij gelezen omdat het 
spektakel praktisch non-stop was, tot aan het moment 
waarbij 0° 00’ 00” Noord werd bereikt. Zoet was de 
overwinningsroes.

Eén ding is zeker, de aantrekkingskracht voor het 
noorden is er. De volgende decennia mogen we ons 
verwachten aan nieuwe toeristische ontwikkelingen. 
Maar… waarom zolang wachten? Uw cruisespecialist 
weet als eerste welke schepen nieuwe routes aanbieden. 
Aarzel niet.
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Cruisen naar Japan, 
kan het weer?



Japan is een fascinerende cruisebestemming. Maar, 
mogen we er opnieuw naartoe reizen ? Dat vroegen we 
aan Nobuko Fujiwara, cruisejournaliste en voormalig 
hoofdredactrice van het Japanse tijdschrift “Cruise”. 

“Het is een feit dat in Japan de cruises slechts langzaam 
op gang komen. Dat komt omdat de start van de 
pandemie in Japan geassocieerd werd met de infecties 
aan boord van Diamond Princess. Twee jaar duurde 
het - met de strenge regels van het ministerie van 
Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme - voordat de 
Japanse havens terug klaar stonden om buitenlandse 
cruiseschepen te ontvangen.”

“Toch waren schepen onder Japanse vlag al in 2020 
terug actief voor korte cruises. De protocollen waren 
streng. Passagiers mochten enkel dineren met hun 
kamergenoot. Je moest precies noteren op welke plaats 
je op de excursiebus zat. Maar dat vonden cruisefans 
niet erg. Door de Japanse discipline werden schepen 
veiliger beschouwd dan treinen of hotels.”  

“Japanners hebben voor de pandemie echt het lokaal 
cruisen aan boord van schepen van MSC, NCL, leren 
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Cruisen naar Japan, 

waarderen. Ze voelden zich in het buitenland en thuis 
tegelijk. Door het weinig aantal vakantiedagen zijn 
lokale reizen voor Japanners ideaal. Omdat weinigen de 
Engelse taal machtig zijn, voelen ze zich op hun gemak 
in de Japanse aanloophavens. 
Toch is het weinig waarschijnlijk dat we deze 
internationale rederijen nog dit jaar (2022) terug zien 
komen. Het ministerie keurt het nog niet goed, en veel 
havens zijn weigerachtig tegenover grote schepen.”

Herstart in 2023

“Momenteel zijn de regels om Japan binnen te komen 
erg strikt en het aantal bezoekers gelimiteerd. De eerste 
schepen die we in 2023 zullen zien zijn waarschijnlijk 
Silversea, Ponant, MSC en Costa,” legt mevrouw Fujiwara 
uit. “Cunard’s Queen Elizabeth was aangekondigd maar 
dat is nu verschoven naar 2024.” Ze voegt eraan toe dat 
Japanners dol zijn op dit schip.

“Sinds juni accepteren we mensen van lage-risico 
landen. Elke maand wordt het aantal met 10.000 
opgetrokken. Door het toegenomen aantal infecties 
verwacht ik wel dat de regels terug strakker zullen 
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worden,” licht ze toe. Of wij Europeanen terug plannen 
kunnen beginnen maken voor cruises naar Japan is ze 
gematigd positief, met een herstart in 2023, meer dan 
een jaar later dan Europa en de VS. Ze denkt dat het 
aanbod laag zal zijn, omdat veel mensen die voor de 
pandemie boekten voorrang krijgen.

Mevrouw Fujiwara haalt ook het probleem van cabotage 
aan: buitenlandse schepen mogen geen binnenlandse 
cruises aanbieden. “Daarom wordt aangelegd in havens 
als Pusan (Zuid-Korea), Keelung (Taiwan) en Shanghai 
(China). Tenminste, als deze havens ook geopend 
worden voor buitenlandse schepen. Gesprekken lopen 
nog. Voor cruises naar Noord-Japan, werd occasioneel 
koers gezet naar Vladivostok en Korsakov in Rusland, wat 
nu uitgesloten is.”

Mondkapjes waren voor de pandemie een normaal 
zicht in Japan. “Deze zomer dragen veel Japanners een 
mondkapje,” legt Fujiwara uit, “zelfs al hoeft het niet in 
plaatsen waar een veilige afstand kan aangehouden 
worden.”

Dat het versoepelen van de regels voor inkomende 
buitenlandse reizigers door de toeristische industrie met 
enthousiasme werd onthaald staat buiten kijf. “Gewone 

Japanners zijn wat ongerust, ondanks de verplichte 
PCR-test bij het binnenkomen van het land,” vertelt 
Fujiwara. “Japanners zijn sowieso van nature voorzichtig. 
Het kan misschien nog even duren voor wij Japanners 
de mensen van overzee met dezelfde hartelijkheid en 
hoffelijkheid ontvangen als voor de pandemie.”
 
Japan, ideale cruisebestemming

Nobuko Fujiwara is overtuigd dat een cruise ideaal is 
om haar land te ontdekken. “Japan is een eilandennatie 
met een lange noord-zuid as. Het transportnetwerk 
is zeer goed uitgebouwd, met vliegtuigen en 
hogesnelheidstreinen. Maar net omwille van de eilanden 
is een cruiseschip ideaal om rond te reizen en de 
verschillende landschappen en culturen te ontdekken, 
van de wildernis in het noorden, langs Tokyo en de 
oude hoofdsteden Kyoto en Nara, tot aan de tropische 
eilanden in het zuiden.”

Ze merkt op dat haar landgenoten erg traag waren in 
het ontdekken van de voordelen van het cruisen. Ook 
havens en autoriteiten zijn pas laat uit de startblokken 
geschoten om cruises aan te trekken. Als gevolg duurde 
het wel even voor Japan als cruisebestemming werd 
erkend. Maar wat voor een! Met een cruise ontdek je 
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iconische plaatsen als Tokyo en de Mount Fuji, maar 
ook een grote diversiteit aan landschappen, culturen en 
tradities, verspreid over een afstand van 3000km.

Wat betreft het type schip lijkt onze specialiste niet 
moeilijk te doen. “Pieker niet te veel over routes, 
aanleghavens en plaatsnamen. Bezoek verschillende 
delen van Japan. Laat je verrassen door het toeval, zoals 
het eten van lokale specialiteiten, het observeren van de 
levensstijl van de locals, of het bezoeken van een tempel 
in volle natuur.”

“Japanse havens zijn vaak bescheiden, zodat grote 
schepen niet overal kunnen komen. We hebben zelf 
drie schepen onder Japanse vlag, waarvan de grootste 
slechts 50.000 ton meet, te vergelijken met luxeschepen.
 
Met hen ga je het meeste zien. Ook expeditiecruises 
zijn het overwegen waard. In de Seto Binnenzee, 
bekend voor zijn prachtige archipel met 3000 eilanden, 
hebben vissers en ferry’s voorrang. Daardoor zijn er 
daar weinig cruiseschepen.” Dat kan veranderen, meent 
ze. “Net als overal ter wereld hebben ook Japanners 
tijdens de pandemie hun land leren ontdekken. De 
kleine zuidelijke eilanden, vaak zonder accommodatie, 
zullen ongetwijfeld meer aandacht krijgen. Met een 
expeditieschip ga je de heldere wateren en de unieke 
culturen kunnen ontdekken, die vaak de sfeer en 

beleving van andere bestemmingen in Zuidoost-Azië 
evenaren.” 

Wie liever geen excursie boekt kan veilig, individueel op 
ontdekking gaan. Fujiwara bevestigt wat we al weten: 
“Japanners zijn niet zo vlot in het Engels en wat verlegen, 
maar wel gastvrij. Zelf vraag ik soms aan de taxichauffeur 
om me naar zijn favoriet restaurant te brengen. Het hoeft 
echt niet altijd fancy te zijn.”

Ze geeft meteen een goede tip mee: “Behalve in de 
steden is wifi niet zo verspreid. Daarom is het een 
goed idee om een wifirouter te huren (luchthaven). Op 
die manier kan je met je smartphone een vertaalapp 
gebruiken.”

“De beste seizoenen zijn de lente en de herfst. In de 
lente kan je overal de kersenbloesems zien ontluiken 
als je van noord naar zuid vaart. In het najaar, als je 
van zuid naar noord reist, zijn het de herfstkleuren die 
zullen imponeren,” vertelt ze. “De temperaturen zijn dan 
aangenaam (25°). Vanaf eind juni start het regenseizoen. 
De zomer is warm en vochtig. Tijdens de winter komen 
vaak stormen voor. Maar, omdat het land zo lang is, 
van noord naar zuid, is het mogelijk om vanaf maart 
te zwemmen bij de zuidelijke eilanden. Ideaal voor 
eilandhoppen,” besluit ze. Wij krijgen zelf alvast heel 
veel zin om in Japan te gaan cruisen…
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Nobuko Fujiwara, cruisejournaliste en 
voormalig hoofdredactrice van het 

Japanse tijdschrift “Cruise”



Hetzelfde scenario vindt men bij de cruisedivisie. In 
1988 wordt MSC Cruises opgericht, met een schip dan 
toen al bijna veertig jaar oud was. Anno 2022 behoort 
MSC Cruises tot de wereldtop. Geïnspireerd door het 
wereldwijde succes van het luxesegment en de ervaring 
met de MSC Yachtclub, het schip-in-het-schip, besliste 
MSC om te investeren in een nieuw luxemerk: Explora 
Journeys.

Meteen werden vier schepen besteld bij de Italiaanse 
Fincantieri scheepswerf. Het eerste schip is intussen 
al te water gelaten en wordt momenteel langs binnen 
afgewerkt tot in de puntjes. Explora I begint aan zijn 
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Bij het familiebedrijf Mediterranean Shipping 
Company hebben ze een neus voor business. 

Dat kan niet anders als je ziet hoe oprichter 
Gianluigi Aponte gestart is met één vrachtschip 

in 1970, om de daaropvolgende vijftig jaar uit 
te groeien tot de grootste containerrederij ter 

wereld met (nu) 645 schepen. 

Explora Journeys, 
nieuw, veelbelovend en een tikkeltje  mysterieus



CRUISE
Magazine

maidentrip in mei 2023, in de Middellandse Zee.

MSC – niet MSC

Twee zaken vallen op in de communicatie. Ten eerste 
is Explora Journeys een merk van MSC, maar verder 
zal er over MSC weinig gezegd worden. Het nieuwe 
cruiseproduct heeft zijn eigen website en zijn eigen 
management. MSC heeft zwaar ingezet op professionele 
knowhow en heeft dus geïnvesteerd in de meest 
ervaren mensen uit de cruisesector. Het MSC-logo 
zal nog hoogstens te zien zijn op de boeg van de 
schepen. Voor de rest, vergeet MSC. Ten tweede gaat 

het in persberichten erg weinig over de luxe aan 
boord. Ja, uiteraard butlers, een 460-tal grote suites, 
negen restaurants (of beter, ‘culinaire ervaringen’), vier 
zwembaden, een spa etc. Kortom, alles wat bij luxe 
hoort. We twijfelen er niet aan dat het Explora Journeys 
management goed zijn huiswerk maakt, gezien de 
ervaring van het team.

Ecologie

Waar alle schijnwerpers wél op gericht zijn, is het 
ecologische aspect. “Een diepgeworteld engagement 
naar het milieu toe,” is de baseline. De laatste nieuwe 
katalysator; een walstroomaansluiting zodat de motoren 
kunnen uitgezet worden in de haven; een systeem 

nieuw, veelbelovend en een tikkeltje  mysterieus

Beneden: De Explora I in haar droogdok, 
tijdens de constructie van het schip.
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dat het geluid onder water vermindert; alle mogelijke 
technologische infrastructuur om zuinig met energie om 
te springen, enz...

Explora III en IV gaan nog verder, omdat ze door LNG 
zullen worden aangedreven, wat momenteel de zuiverste 
fossiele brandstof is. LNG-motoren hebben een nadeel: 
dat is de zogenaamde methaanslip, waarbij een deel van 
het onverbrande methaan samen met de uitlaatgassen 
wordt uitgestoten. Methaan is een broeikasgas, dus niet 
zo goed. Gelukkig is er een oplossing. Begin juli verraste 
MSC vriend en vijand door nog twee extra schepen aan 
te kondigen voor 2027 en 2028. Deze schepen zullen 
uitgerust zijn met de nieuwste generatie LNG-motoren, 
waarbij het probleem van methaanslip aangepakt 
wordt. Bovendien, en dat is best wel indrukwekkend, is 
er de investering in een brandstofcel die op waterstof 
(hydrogen) werkt. 
Met zes megawatt zal deze fuelcel het ganse 
hotelverbruik op zich kunnen nemen, en zal het schip 
emissievrij in een haven kunnen liggen.

Om plaats te geven aan die extra 
milieuvriendelijke oplossingen 
worden de Explora’s V en VI langer 
dan de andere. Het is ook knap om 
te zien hoe voortschrijdend inzicht 
geïmplementeerd wordt tijdens de 
bouw van de schepen. In dit stadium 
aan de plannen beginnen sleutelen 
vraagt om zware extra investeringen, 
en heeft ook als gevolg dat het 
bouwprogramma wat opschuift. MSC 
begrijpt duidelijk dat het milieuaspect 
een basispijler van hun marketing 
wordt. 

‘Ocean State of Mind’
 
Explora Journeys heeft als ambitie 

om een ‘Ocean State of Mind’ te creëren. Klinkt goed, 
maar waar gaat dit over? Michael Ungerer, CEO, legt het 
uit als “een soort verheven, mindful gemoedstoestand, 
door te connecteren met de zee, door te reizen met 
gelijkgestemden, naar een verrassende mix van bekende 
en minder bekende bestemmingen.”

Dat klinkt voor velen allicht net iets teveel als een 
mooi verkoopspraatje, maar dat de oceanen zelf een 
grote aandacht krijgen is alleszins een pluspunt, want 
uiteindelijk is een cruise veel meer dan een drijvend 
hotel. Een ander aspect dat bevalt is de langere tijd in 
havens. Niks is meer frustrerend dan een Grieks eiland te 
moeten verlaten net op het moment dat het leuk begint 
te worden: terrasjes doen tijdens een zwoele avond 
zonder voortdurend op je horloge te moeten kijken. Of, 
hoe kan je Istanbul nu in godsnaam in een halve dag 
zien?

Wie zich verdiept in de routes van Explora I zal merken 
dat er vaak langer in de haven wordt gebleven dan 
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normaal, inclusief een aantal overnachtingen in boeiende 
havens.

Ook dit past in de ecologische transitie, om beter te 
reizen, intenser én efficiënter. Waar is de tijd dat grote 
hoeveelheden brandstof werden verstookt om in één 
week tijd vijf landen te bezoeken?

Als we Explora I vergelijken met twee andere 
luxeschepen zien we de grotere afmetingen, het groter 
aantal passagiers en een grotere bemanning. 
De ratio passagiers:crew is bij alle drie relatief gelijk.

Even vergelijken
Als men naar de ratio tonnenmaat/passagiers kijkt, biedt 
Seven Seas Splendor relatief meer schip. Dit is relatief, 
want Explora I is een groter schip, dus kan er ook meer 
aangeboden worden op gebied van restaurants bvb.

Tonnenmaat
Lengte
Aantal suites
Aantal passagiers
Bemanningsleden
Ratio passagiers/crew
Ratio tonnage/passagiers

Explora I

63.900
248 meter

461
922
640
1,44
69

Silver Muse

40.800
213 meter

298
596
411
1,45
69

Seven Seas Splendor

55.500
223 meter

375
754
542
1,39
74
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Canarische Eilanden
& Madeira, vulkanische eilanden in  de Atlantische Oceaan

Woeste berglandschappen met oneindige 
vergezichten, wie zou daar niet bij wegdromen. 
Ten westen van Afrika, in de Atlantische 
Oceaan hebben onderzeese vulkanen zoveel 
lava uitgespuwd dat ze tot ver boven de 
waterspiegel komen. Wij kennen ze vooral 
als de Canarische Eilanden of de noordelijker 
gelegen archipel van Madeira. Het zijn 
populaire vakantiebestemmingen omwille van 
het mooie weer, de rust en de indrukwekkende 
vergezichten die je er tijdens lange 
wandelingen op je wachten. We laten je graag 
zien hoe gevarieerd deze eilanden zijn!
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& Madeira, vulkanische eilanden in  de Atlantische Oceaan
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Het prachtige Auditorio van Santa Cruz op Tenerife, ontworpen door 
de beroemde architect Santiago Calatrava.

De diversiteit is precies wat deze twee archipels zo’n 
boeiende vakantiebestemmingen maakt. Natuurlijk is de 
soms overweldigende natuur een topattractie op zich, 
maar er is ook zo veel meer te ontdekken, van culinaire 
specialiteiten en eeuwenoude tradities tot schitterende 
architectuur van vroeger en nu. Een overzicht maken van 
de bezienswaardigheden is een vloek en een zegen: leuk 
om te doen, maar een keuze maken is zo moeilijk...

Een van de oude gebruiken die zeker moeten vermeld 
worden vind je op La Gomera, het kleinste van de 7 
Canarische Eilanden. Het zowat cirkelvormige eiland 
heeft een doorsnee van ruwweg 24 km en is begroeid 
met uitgestrekte bossen. Wandelen in de laurierbossen, 
waar de bomen overwoekerd zijn door mos, het is 
een belevenis, zeker wanneer de lokale bevolking 
begint te fluiten. Dat doen ze niet zomaar, want het is 
eigenlijk een soort taal, het Silbo, waarmee mensen met 

elkaar communiceren. Het is een van de dingen die 
overgebleven zijn van de oorspronkelijke bevolking, 
de Guanchen, maar het werd overgenomen door de 
Spaanse kolonisten die er zich in de 15e eeuw kwamen 
vestigen. Vandaag kunnen jongeren op school zelfs 
Silbo leren, in de hoop dat de taal niet verloren gaat. 
Er zijn immers mobiele telefoons, ziet u... Over die 
kolonisten gesproken: Christoffel Columbus maakte 
van La Gomera zijn laatste aanlegplaats alvorens hij in 
1492 de Atlantische Oceaan overstak, in de hoop India 
te bereiken. In San Sebastian, de hoofdstad van het 
eiland, kan je nog steeds het huis bezoeken waar de 
ontdekkingsreiziger toen verbleef.  

Misschien is Tenerife wel het meest bekende eiland van 
de Spaanse archipel. Het is ook het grootste van de 7 en 
met de Pico del Teido heeft het ook het hoogste punt - 
3.718 meter. Op die hoogte groeit er niks meer en wie 
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de top wil bereiken, doet best stevige wandelschoenen 
aan, want je stapt er over lavavelden en scherpe rotsen. 
Tenerife is een prachtig eiland met ruwe landschappen 
en uitgesleten baaien waarop de oceaan eindeloos 
inbeukt. Je kan met een auto langs een indrukwekkende 
kustlijn rijden, met aan de ene kant de oceaan en aan de 
andere uitgestrekte bossen waartussen hier en daar een 
klein dorpje verscholen zit. Dat kan je doen in het Parque 
Rural de Anaga bijvoorbeeld, en onderweg even stoppen 
om uit te rusten op een van de gitzwarte lavastranden. 
Hollywood kan dit niet nabootsen! 

Liefhebbers van architectuur komen uitvoerig aan hun 
trekken op Tenerife. Van het oude Tenerife kan je proeven 
in San Christobal de la Laguna, een stad die dateert van 
het einde van de 15e eeuw, terwijl het hedendaagse 
Tenerife wordt gesymboliseerd door het Auditorio in 
Santa Cruz, gebouwd in 2003 en getekend door de 

beroemde architect Santiago Calatrava, die ook het 
kunsten en wetenschapspark in Valencia ontwierp. 

De grootste stad van de Canarische Eilanden is gelegen 
op het eiland Gran Canaria, waar je de koloniale sfeer 
van de 15e en 16e eeuw nog kan proeven. Het oude 
gedeelte van de stad wordt gedomineerd door de 
kathedraal van Las Palmas en het plein ervoor, omzoomd 
met palmbomen. Het eiland heeft veel geleden onder 
ontbossing door de houtindustrie, maar onder impuls 
van de lokale besturen, is er de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het heraanleggen van bossen. Een 
aanrader voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van de archipel van vòòr de Spaanse verovering, is het 
openluchtmuseum van Mundo Aborigen in Fataga. 
Avonturiers die Gran Canaria bezoeken, kunnen op 
zoektocht langs de Pico de las Nieves, die bijna 2.000 
meter hoog is en de meest grillige vormen aanneemt. 

De indrukwekkende lavagrotten van de Cuevos 
de los Verder op La Palma
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Het vuurwerk op Oudejaarsavond in de haven van 
Funchal op Madeira is een niet te missen evenement 
waarvoor je zelfs het schip niet af moet!

Via ravijnen, terrassen cactussen, amandelbomen en 
kleine dorpjes, klim je naar de vaak in de mist verscholen 
toppen naar de meest spectaculaire vergezichten 
die je je kan voorstellen. Bij mooi weer kan je zelfs de 
bergtoppen van het nabijgelegen Tenerife zien! Je kan 
echter ook een uitstap doen naar het zuiden van Gran 
Canaria, waar er weer een andere verrassing op je ligt 
te wachten: een woestijn met hoge duinen en oase. 
De duinen van de woestijn verplaatsen zich jaarlijks 
ongeveer een meter door de niet aflatende noordoosten 
wind. Natuurliefhebbers nemen best hun fototoestel 
mee, want er leven heel wat dieren in dit gebied, van 
de reuzenhagedis en gekko tot lepelaars en andere 
trekvogels voor wie het gebied een tussenstop is tijdens 
hun jaarlijkse trektochten. 

Ook op Lanzarote, het meest oostelijke eiland van de 

archipel, valt heel wat te beleven. Net als de andere 
eilanden, heeft Lanzarote vaak te maken gehad met 
vulkaanuitbarstingen die heel wat schade hebben 
veroorzaakt - je herinnert je misschien nog wel de 
uitbarsting van de Cumbre Vieja vulkaan op La Palma 
in 2021 die toen meer dan 1.000 hectare van het 
eiland bedolf onder een dikke laag lava en bijna 3.000 
gebouwen vernietigde. En op Lanzarote kan je op 
spectaculaire wijze zien wat de gevolgen zijn van zo’n 
vulkaanuitbarsting. In het Timanfaya park kan je de 
kraters niet op twee handen tellen, borrelt kokend water 
zo aan de oppervlakte en houden gidsen stro boven 
lavakokers, waarna het spontaan in vlammen opgaat. 
Iets rustiger gaat het er aan toe in de lavagrotten van 
de Cuevos de los Verdes. Die ontstonden zowat 4.000 
jaar geleden toen de vulkaan Corona - what’s in a name 
- uitbarstte en de hete lavastroom in contact kwam met 
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De kathedraal van Las Palmas op Gran Canaria 
met het plein omzoomd door palmbomen.

De typische Santana huisjes op Madeira

het koude zeewater. Het resultaat was een gangenstelsel 
van ruim 7 kilometer lang waarin poelen en lavadruppels 
te bewonderen zijn. Ze zorgen ook voor een bijzondere 
akoestiek, wat muzikanten inspireert om er concerten in 
te organiseren. Wel opletten dat je je hoofd niet stoot als 
je de grotten bezoekt, want soms hangen de plafonds 
redelijk laag - we spreken uit ervaring...

We hadden het daarnet al even over La Palma en de 
niet zo fraaie kant van het recent vulkanische verleden, 
maar het meest noordelijke eiland van de Canarische 
Eilanden is misschien wel het mooiste van allemaal. 
Het is zeker het groenste! Ook hier kunnen prachtige 
wandelingen gemaakt worden en daarbij is het Parque 
Nacional Caldera de Taburiente een absolute aanrader. 
Blikvangers zijn er de scherpe rotswanden, soms tot meer 
dan 700 meter hoog, de Taburiente krater, de prachtige 
Los Colores waterval en de laurierbossen waar je de 
koelte wat kan opzoeken. 

Ook het Portugese Madeira - madeira betekent hout 
- is een vulkanische archipel in de Atlantische Oceaan 

met een fantastisch klimaat en ligt ten noorden van de 
Canarische Eilanden. Sommige historici beweren dat 
het ten tijde van de Romeinen al gekend was, maar het 
werd door de Portugese zeevaarders herontdekt in de 
15e eeuw. Madeira bestaat uit de bewoonde eilanden 
Madeira en Porto Santo en een zestal onbewoonde 
eilanden, meer naar het zuiden. 

Madeira heeft naast het klimaat heel wat om de toeristen 
te verleiden; de prachtige natuur met een enorme 
variatie aan bomen, planten en bloemen - je kan er 
de vreemd uitziende Anona da Madeira proeven, een 
groene bol met wit vruchtvlees dat wat naar aardbeien 
smaakt - de lokaal verbouwde wijn, of de typische 
Santana huisjes, waarvan de daken tot op de grond 
komen. Wie cruiset naar de archipel, moet zeker 
overwegen om dit tijdens de jaarwisseling te doen, want 
Madeira is ook gekend voor het spectaculaire vuurwerk 
dat er dan wordt afgeschoten. Lukt die periode niet, dan 
is juni een goed alternatief, want dan wordt er tijdens het 
Atlantisch Festival iedere zaterdag heel wat vuurwerk de 
lucht ingegeschoten. Souvenirs uit Madeira kunnen naast 
de bekende drank, ook borduurwerkjes, tapijten of rieten 
voorwerpen zijn. Zo hebben we ook op dat gebied al 
enkele suggesties gegeven!
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Ship review van de Emerald Azzurra

Cruisen aan boord 
van een miljonairsjacht



CRUISE
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Het Australische Emerald Cruises, bekend om zijn vloot 
van moderne rivierschepen, maakt nu ook indruk in 
de wereld van zeecruises. Met de Emerald Azzurra 
brengt het een op maat ontworpen superjacht van 100 
passagiers in de vaart; volgens sommige cruisekenners 
het mooiste cruiseschip dat dit jaar in de vaart kwam. 
Hoe dan ook, de rederij overtreft met dit schip alle 
verwachtingen: het is fris, origineel én gedurfd. En het is 
nog maar het eerste schip in de reeks want over enkele 
maanden reeds komt zusterschip Emerald Sakara in de 
vaart.

Hoewel Emerald Azzurra eruitziet en aanvoelt als een 
superjacht is het lager geprijsd dan de gevestigde 
luxerederijen zoals Regent Seven Seas, Seabourn, 
Silversea en SeaDream Yacht Club. Aan boord vind je dan 
ook geen butlers, geen keuze uit meerdere restaurants, 
geen kaviaar doorheen de dag en geen champagne à 
gogo - tenzij je vooraf een drankenpakket reserveert. 
Dranken bij de maaltijden zijn wel standaard inbegrepen. 
Evenals de fooien, transfers, gebruik van wifi, fietsen/e-
bikes én een selectie aan excursies!

Het schip

Het 110 meter lange superjacht is compact ontworpen en 
door het strakke design zijn alle dekken mooi met elkaar 
verbonden. Er zijn zes passagiersdekken. Dek drie wordt 
ingenomen door de belangrijkste openbare ruimtes: de 
receptie, de Amici Lounge en het restaurant. De infinity 
pool met ligbedden en het Aqua Pool Café vindt u op 
dek zes; de Sky Bar en nog meer zonneterrassen een dek 
hoger. De Observation Lounge met zicht op de horizon is 
op dek vier ; waar u ook een grote dekruimte vindt voor 

gymlessen en yoga. De fitness en de spa bevinden zich 
op dek twee.

Accommodatie

De 50 kajuiten zijn ruim en beschikken (bijna allemaal) 
over een balkon. Ze worden aangeboden in 7 
prijscategorieën – de meest luxueuze zijn de twee Owner 
suites die over een majestueus terras beschikken. De 
hutten zijn praktisch ontworpen en bieden meer dan 
voldoende ruimte d.m.v. opbergplaatsen die op het 
eerste zicht niet opvallen. Ook het kamerpersoneel zelf is 
discreet en onopvallend, maar levert fantastisch werk.

Activiteiten en excursies

De rederij organiseert een reeks uitstappen en 
activiteiten die in de prijs begrepen zijn. 
Zo is er bijna in elke haven een wandeling die begeleid 
wordt door uitstekende, inspirerende lokale gidsen. Of 
een optreden van een plaatselijk koor of een kookles 
aan land. Het sportplatform achter op het schip wordt 
regelmatig opengeklapt en een gevarieerd aanbod 
van watersporten is vrij ter beschikking; ondermeer 
een drijvende trampoline. In de brochure (of online) 
kan je vooraf per cruise de activiteiten checken die 
je mag verwachten. Dit wordt door de rederij eerder 
onhandig omschreven en opgedeeld in categorieën als 
EmeraldPLUS; EmeraldACTIVE, ….  Alle excursies zijn 
optioneel, enkel voor de DiscoverMOREexcusies moet 
ingeschreven (en betaald) worden. Voor de andere 
activiteiten ga je gewoon op het afgesproken uur naar 
het verzamelpunt in de lounge. De activiteit gaat sowieso 
door – ongeacht het aantal geïnteresseerden. Enkel voor 
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de DiscoverMORE-activiteiten is een minimum aantal 
vereist. Ook voor gebruik van de E-bikes (gratis) wordt 
gevraagd te reserveren - zo loop je niet het risico dat 
ze allemaal in gebruik zijn op het ogenblik dat je aan 
land wil gaan. Het is allemaal bijzonder vlot en goed 
georganiseerd – zonder te veel papierwerk. Al snel ben 
je gewoon hoe het er aan toe gaat en geniet je zorgeloos 
van je cruise. Zou dit een gevolg zijn van de Australische 
‘No Worries’ mentaliteit? Ons doet het alvast zeer 
gemoedelijk overkomen.

Keuken 

Er zijn slechts twee plekken waar je kan eten; gezien 
de beperkte omvang van het schip niet onlogisch. Het 
elegante La Cucina waar je binnen óf buiten op het 
achterdek terecht kan voor ontbijt, lunch en diner. En het 
kleine Aqua Pool Café voor een licht ontbijt of een snack. 
Het eten is Mediterraans geïnspireerd met gerechten 
die nooit overdreven zwaar zijn en met originele slaatjes 
en verleidelijke desserten. Ontbijt en lunch in La Cucina 
worden gepresenteerd in de vorm van uitgebreide 
buffetten. Het diner wordt aan tafel geserveerd, met 
keuze tussen 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 
meerdere desserts. Behalve de kaart met de keuze 
van de dag is er ook een met gerechten die elke dag 
beschikbaar zijn; denk aan Caesar Salad, steak-frites,…. 
Er wordt gul geschonken met geselecteerde wijnen, bier 
of frisdrank. De bediening is top – bijzonder zwierig en 
met een smile zonder overdreven stijf te zijn…

Small is beautiful

Door de taille van het schip kan in (zeer) kleine havens 

aangelegd worden. En dat merk je aan de unieke en 
originele vaarroutes. De voornaamste troef –behalve 
het design – is de bemanning. De crew combineert 
moeiteloos professionaliteit met authentieke gastvrijheid. 
Echt top! Boek dit schip niet indien je houdt van grote 
shows, véél inbegrepen luxediensten of een strikte 
dresscode. De sfeer aan boord is los en ieder geniet 
van de cruise op een eigen manier. Occasioneel zie je 
iemand in het restaurant met een short – jasjes en dasjes 
vrijwel niet…

Glen Moroney is de Australische oprichter van 
Emerald. Hij begon in 1987 zeer bescheiden met 
één tourbus en rondreizen Down Under. Door de 
jaren heen bouwde hij zijn touroperator uit tot een 
gigant met meer dan 600 verschillende rondreizen. 
In 2008 begon hij met riviercruises in Europa, in 
2018 in Vietnam en Cambodja. Emerald Cruises 
telt inmiddels 9 rivierschepen. Intussen heeft 
Glen Moroney een volgende stap gezet met de 
creatie van Emerald Yacht Cruises – het merk voor 
zeecruises. Hij neemt daarbij het ontwerpproces 
voor zijn rekening vanaf het eerste idee op papier 
tot en met elke stap tijdens de scheepsbouw: het 
design, het exterieur en alle technische aspecten. 
Daarna neemt zijn vrouw Karen het stokje over 
voor de binnenafwerking. Het doel : luxeschepen 
bouwen met een uitgesproken ontspannen sfeer. 
Gebaseerd op hun ervaring van wat hun klanten 
willen: een correcte semi all inclusive prijs voor 
een geslaagde vakantie zonder verborgen kosten. 
Ze tonen daarbij zeer stressbestendig te zijn en 
overleefden de moeilijke jaren (covid) en zelfs 
het failliet van een scheepswerf. Met de Emerald 
Azzurra en Emerald Sakara hebben ze een uniek 
plekje gecreeërd in het drukbezette landschap van 
luxeschepen. Veelbelovend.

Glen en Karen Moroney
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