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Tijdens een indrukwekkende openingsceremonie werd MSC 
World Europa afgelopen maand officieel ingehuldigd in en 
rond de gloednieuwe Grand Cruise Terminal van Doha, Qatar. 

De met wolkenkrabbers bezaaide skyline en een spectaculaire 
drone-show kregen de genodigden er gratis bij. Met een 
waaier aan nieuwe faciliteiten, lounges en bars én totaal andere 
bouwstijl dan de andere schepen, kondigt MSC met deze 
World Europa ‘the future of cruising’ aan, een nieuw tijdperk op 
het vlak van cruisevakanties. 

Voornamelijk op het vlak van milieuvriendelijke technologische 
toepassingen, is het schip baanbrekend te noemen. Het is 
het eerste LNG-aangedreven schip uit de vloot van MSC, 
en tegelijk het eerste cruiseschip ter wereld dat SOFC-

MSC World Europa 
       ingehuldigd in Qatar

Over de grote foto op de vorige pagina: 

technologie introduceert, waarbij een (bijzonder efficiënte) 
brandstofcel gebruikt wordt om o.a. elektriciteit en warmte aan 
boord te produceren. Met deze nieuwe technologie wil MSC 
verder onderzoeken in welke mate hybride aandrijving van 
cruiseschepen mogelijk is.

Het schip deed tijdens het huidige WK in Qatar overigens 
dienst als drijvend hotel om het tekort aan hotels in de buurt 
op te vangen.



Voorwoord

Beste cruiseliefhebbers,

Wie er bij was op onze laatste Cruise Dag, vorige maand in Hof ter Delft Ekeren, kan het beamen. De zin 
om te reizen was zelden zo groot. Plannen worden gemaakt voor 2023, 2024 en jazeker… voor 2025. 
De meeste rederijen hebben immers hun aanbod al minstens voor de komende twee jaren bekend 
gemaakt. En daar zitten niet zelden nieuwe bestemmingen en havens bij.

Een fotoverslag van deze fijne en leerrijke Cruise Dag kan u overigens nog vinden in dit magazine. 
Evenals heel wat inspirerende artikels en boeiend cruise nieuws, zoals u van ons gewoon bent. Een thema 
dat in dit nummer extra in de kijker wordt gezet, is zeilcruises. Het gevoel en de reisbeleving aan boord 
van een zeilschip is dan ook hélemaal anders dan aan boord van klassieke cruiseschepen.

Bij zeilen onder een blauwe, zonnige hemel denkt u allicht aan tropische plekken zoals de Caraïben of 
het Panamakanaal. Het zijn dan ook bij uitstek favoriete cruisebestemmingen tijdens het winterseizoen, 
niet enkel voor zeilschepen. Dat deze regio bijzonder divers is, en allicht meer te bieden heeft dan u op 
het eerste zicht zou denken, leest u vanaf pagina 12.

De Noordkust van Afrika en de Rode Zee is dan weer een heel andere regio, ook hier kan u ongetwijfeld 
bestemmingen en aanleghavens ontdekken waar u nooit eerder geweest bent, of aan gedacht hebt om 
er naartoe te gaan. Wij belichten alvast enkele minder gekende pareltjes…

Overigens niet enkel de bestemmingen en aanleghavens worden voortdurend bijgestuurd in de 
zoektocht naar originele en unieke vaarroutes, evenzeer bij de cruiserederijen is er steeds weer wat 
nieuws te ontdekken. Zo zal Seabourn als 100% zelfstandig merk gaan fungeren – meer hierover leest 
u op de nieuwspagina’s – en is Explora Journeys een gloednieuwe cruise brand om naar uit te kijken in 
2023. Hoe dan ook zijn de vooruitzichten voor het komende jaar bijzonder positief.

Tot slot leest u in deze editie ook meer over hoe het eraan toegaat langs de operationele kant van de 
cruisewereld. Loodsen, scheepsagenten, leveranciers, douaniers en allerlei andere havendiensten 
staan dag en nacht paraat om ervoor te zorgen dat uw cruiseschip op een vlotte en veilige manier in de 
haven raakt. Net zoals wij of uw favoriete reiskantoor graag zorgen voor een zorgeloze en vlekkeloze 
afhandeling van uw reisdossier. 

Wji wensen u veel leesplezier en alvast aangename eindejaarsfeesten !

Ben Scheefhals
namens het ATC Cruises team
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De cruisebarometer voor 2023 staat hoe dan ook op positief
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Nieuwe Silver Nova presenteert 8 ‘signature restaurants’

Het gonst van het nieuws (en verwachtingen) over 
het nieuwste schip dat in de zomer van 2023 de vloot 
van Silversea Cruises zal vervoegen: Silver Nova. Het 
hypermoderne schip zal plaats bieden aan maximaal 728 
passagiers, voor een bemanning van 556 leden. Maar 
omdat de liefde vaak door de maag gaat, willen we dit 
detail van het schip zeker even in de spotlights zetten: 
er zullen maar liefst 8 Signature Restaurants aan boord 
zijn voor de gasten. Op die manier wil de rederij er voor 
zorgen dat je cruise ook een culinaire ontdekkingstocht 
wordt. De restaurants hebben allemaal de ‘Nova’ touch; 
ofwel een prachtig interieur, prachtig panoramisch uitzicht 
en natuurlijk een uitstekende gastronomische keuze. De 
restaurants bieden gasten een brede waaier aan keuzes; 
van de gerechten geïnspireerd op de locale bestemming 
in de S.A.L.T-keuken tot super-verse sushi of traditionele 
Italiaanse gerechten in La Terrazza. Gasten kunnen 
trouwens op om het even welk moment smakelijk eten aan 
boord van Silver Nova, want of je nu een snelle hap wenst 
in de Arts Café of wat comfort food dat in je suite wordt 
geserveerd, er zijn tal van 24-uur dining opties om uit te 
kiezen. 
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Aida goes Lego !
Tenzij je de laatste tijd op een 
andere planeet hebt geleefd, 
weet je dat Lego BIG is. Dat 
was het al, maar nu is het nog 
BIGGER! TV-programma’s, films,  
bouwsets geïnspireerd op Harry 
Potter of Star Wars en exclusieve 
sets van historische gebouwen 
of iconische constructies - je kan  
zelfs de Titanic bouwen met zo’n 
9.000 blokjes, al kan je voor de 
prijs van die bouwdoos al even 
op cruise vertrekken... Maar Lego 
is dus hot, zowel voor kinderen 
als voor volwassenen. Dat succes  
is ook Aida Cruises niet ontgaan 
en daarom zijn er nu al twee 
schepen in de vloot - AIDAprima 
en AIDAperla - waarop een exclusieve Lego Store te vinden 
is. Op deze laatste werd begin oktober een 75 m2 grote 
winkel geopend, waar voor iedere leeftijd sets te vinden zijn. 

Mekong in pole positie voor heropstart Azië cruises

Na een voorzichtige heropstart van diverse cruiserederijen 
in en rond Zuidoost-Azië, blijken momenteel voornamelijk 
riviercruises op de Mekong bijzonder populair. Anders dan 
bij grote zeeschepen die van bestemming naar bestemming 
varen, heb je hier het gevoel om voortdurend IN de 
bestemming te staan. Dat is bij riviercruises natuurlijk altijd 
een beetje het geval, maar een ontdekkingstocht over de 
Mekong, is toch van een ander kaliber. Nog veel meer dan 
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Je komt er zelfs meer te weten over de geschiedenis van het 
beroemde Deense merk. Leuk voor heel de familie en een 
leuk souvenier van de cruisevakantie, dus! 

in Europese bestemmingen, leven en wonen mensen hier 
letterlijk aan de oever van de rivier. Een prachtige reis 
die je laat kennismaken met mysterieus Cambodja en de 
veelzijdigheid van Vietnam. Verschillende cruiserederijen 
hebben ook voor 2023 Mekong riviercruises in het 
aanbod *. Meestal een combinatie van reizen per schip 
en uitgebreide bezoeken over land. Start (of eindpunt) 
van de reis: het Cambodjaanse Siem Reap, met als 
absolute hoogtepunt de majestueuze site van Angkor 
Wat. Adembenemend door zijn uitgestrektheid, de rijke 
architectuur en kunst van de tempels, en de groene kracht 
van de tropische vegetatie eromheen. Maar ook de rest van 
de route, om alleen nog maar de Urban Jungle van Ho Chi 
Minh te noemen, is absoluut de moeite waard. Overweeg 
zeker ook om je reis met enkele dagen te verlengen, nu je 
er toch bent ! Bijvoorbeeld voor een bezoek aan Halong 
Bay, in het Noorden van Vietnam. Ook hiervoor bieden de 
meeste rederijen verschillende combinatiepakketten aan.

* Enkele rederijen die Mekong in het aanbod hebben zijn: 
CroisiEurope, AMA Waterways en Scenic
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Tot voor kort waren de centrale diensten van Holland 
America Line en Seabourn gebundeld in een enkele 
salesorganisatie, gevestigd in Rotterdam*. Voortaan zal de 
luxebrand echter z’n eigen weg in slaan, en daarbij ook een 
apart ‘business development team’ ontwikkelen. Seabourn 
wordt voor België (en overigens gans Europa) vanaf nu 
aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Southampton, maar 
daar zal u als klant nauwelijks iets van merken. De bestaande 
sales- en interne contactpersonen blijven behouden, en 
de bedoeling is vooral om te groeien in efficiëntie en meer 
in te zetten op de sterke punten en rederij-persoonlijke 
kenmerken die de (vaak trouwe) gasten aan boord weten te 
smaken. Seabourn bestaat sinds 1988 en heeft gedurende 
al die jaren een behoorlijke reputatie opgebouwd. Ook 
de vloot is blijven groeien, en nog vrij recent kwamen er 2 
nieuwe schepen bij: Seabourn Encore en Seabourn Ovation 
(respectievelijk 2017 en 2018). Met de bouw van de gloed-

nieuwe 
Seabourn 
Venture – in 
de vaart 
sinds afgelopen zomer – en in 
2023 zusterschip Seabourn Pursuit duikt de cruiserederij 
meteen ook de expeditiemarkt in. Dankzij deze luxe 
expeditieschepen kan Seabourn perfect inspelen op de 
stijgende vraag naar expeditiecruises. Aparte brochures 
voor de zee- en expeditiecruises zijn beschikbaar bij je 
cruisespecialist.
* Voor alle duidelijkheid, Holland America Line behoudt het 
kantoor en organisatie in Rotterdam.

Antarctische Tantaluskwelling
Golven van meters hoog. Twee dagen aan een stuk. De 
Drake was slechtgezind. Maar gelukkig, binnen een paar 
uur komt het expeditieschip (*) aan in Antarctica. Tot de 
kapitein iedereen samenroept. “Dames en heren, ik heb 
slecht nieuws. Een van de passagiers is in levensgevaar. 
Onze boorddokter heeft me gezegd dat de man zo snel 
mogelijk naar een ziekenhuis moet dus heb ik besloten om 
rechtsomkeer te maken.” Door de zaal gaat een golf van 
frustratie, onmacht maar ook veel begrip.

Soms zijn er alternatieven. De passagier evacueren via King 
George Island, dat een rudimentaire startbaan heeft. Maar 
door de ijscondities waren geen vliegoperaties mogelijk.
Een andere mogelijkheid zou zijn om de passagier over te 
brengen naar een ander schip dat op de terugweg is. Ook 
hier: onmogelijk, door het stormweer. Een derde optie is 
het varen tot aan Kaap Hoorn, om dan de patiënt met een 
helikopter op te pikken. Zelfde probleem: het weer.

Dus werd koers gezet naar Ushuaia. Weer twee dagen 
‘paaltjespikken’. De passagier in kwestie werd veilig 
afgezet en een mensenleven gered. Helaas te weinig tijd 
om terug koers te zetten naar de Zuidpool. Dit incident 
laat ons beseffen dat Antarctica een extreem afgelegen 
continent is, zonder medische faciliteiten. In de brochure 
lijkt het of je in een bubbel van luxe en comfort kan 
genieten van deze extreem mooie poollandschappen. 

De verzelfstandiging van Seabourn

Elke Antarcticareiziger moet begrijpen dat de natuur de 
sterkste is, en dat plannen anders kunnen uitdraaien. Een 
goede gezondheid, en dito verzekering zijn essentieel. 
Even belangrijk is de dankbaarheid voor alles wat je in 
Antarctica wél krijgt.

(*) incident begin november, met een modern schip, 
waarbij Antarctica een onderdeel was van een Zuid-
Amerikareis.

Muurpinguïns i.p.v. echte pinguïns op Antarctica



Mag het iets meer zijn?
“Schat, kan je vlug eens naar het 
winkeltje? De melk is op.” Thuis is 
zoiets geen probleem. Op een schip 
daarentegen… De food & beverage 
manager kan maar beter zorgen dat hij 
alles aan boord heeft. Hoort u het al? 
“Beste passagiers, het spijt me, maar ik 
heb net gemerkt dat onze koelkast leeg 
is.” Ondenkbaar!

De bevoorrading van cruiseschepen is 
een vak op zich. De ideale situatie heb 
je wanneer een schip het hele jaar door 
(of een seizoen) dezelfde turnaround 
haven heeft, zoals de schepen in Miami 
of Fort Lauderdale. Daar wordt bijna 
alles aan boord gebracht, een logistieke 
operatie die in een recordtempo wordt 
gerealiseerd. Zodra het schip aan de kaai 
ligt, begint het laden. Duizenden mensen 
van eten voorzien is geen sinecure. 
Complexer wordt het bij cruises waar schepen meer gaan 
rondzwerven. Holland America Line werkt in Europa met 
het transportbedrijf H.Z. Logistics. Zij moeten ervoor zorgen 
dat alle bestellingen tijdig op de kaai staan, dat er niks 
ontbreekt, en dat alle veterinaire- en douaneformaliteiten in 
orde zijn, in eender welke Europese haven. Vooraf worden 
de paletten op drugs en explosieven gecontroleerd, 

vaak met honden. Een schip als de Rotterdam heeft 12 
vrachtwagens en 5 frigocontainers nodig om genoeg 
voorraad te hebben voor 2 weken. In de containers zit o.a. 
het vlees dat uit de USA komt. Ze worden gestockeerd bij 
het logistiek bedrijf Frigo in Breda. Vooral bij de kleinere, 
luxeschepen wordt ook lokaal gekocht: oesters, vis… 
Helemaal het summum is het als je met de chef mee naar de 
markt mag. 

CRUISE
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Voor liefhebbers van de zee én de Nederlandse taal
Onze taal is gevormd door vele facetten en invloeden. De 
zee, schepen, matrozen, vissers… kortom alles wat met 
het zeeleven te maken heeft, is daar één van. Er bestaan 

talloze spreekwoorden en gezegden die hiernaar 
refereren. Wij pikken er in deze nieuwe rubriek telkens 
eentje uit:

“Op de valreep aanwezig zijn”
Dit spreekwoord verwijst naar zeelui die eigenlijk te 
laat aanwezig waren in de haven of op de kade en 
nog op het schip sprongen op het moment dat de 
passerelle of loopplank (vroeger: valreep) het schip werd 
binnengetrokken. De valreep was oorspronkelijk een 
afhangend touw met knopen. Je kon er het schip mee 
op en af klimmen. Vaak hingen er twee valrepen naast 
elkaar, die door middel van verbindingsstukken een 

touwladder vormden. Op de plaats waar de valreep hing, 
kon de rand van de balustrade worden weggehaald. Zo 
kon je sneller aan en van boord klimmen. Hierdoor kreeg 
valreep ook de betekenis ‘opening in de verschansing 
om gemakkelijker aan en van boord te kunnen komen’. 
Op de valreep betekent dus ‘op het laatste moment’, of 
‘nét voordat het te laat is’.
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ATC Cruise Dag in
Hof ter Delft, Ekeren
Met de zeer gewaardeerde steun en medewerking van
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WAT EEN TOPDAG ! De 15de editie van de ATC Cruise 
Dag - afgelopen maand november - was voor vele 
fervente cruisers een blij weerzien, voor anderen een 
eerste kennismaking met de cruisewereld. Dankzij tal van 
boeiende presentaties over bestemmingen wereldwijd 
vond iedereen de nodige inspiratie voor een volgende 
cruisevakantie. Van ijskoude expedities tot tropische 
Caraïben cruises of avontuurlijke zeilcruises. Met maar 
liefst 18 aanwezige cruiserederijen en meer dan 300 
tevreden gasten, kijken wij met veel plezier terug op een 
succesvolle dag. Bedankt aan iedereen die erbij was.



Contrastrijke Caraïben 
De Caraïben zijn een perfecte 
winterbestemming, ver weg van ons kil klimaat.
Hoewel heel anders qua beleving, is een 
passage door het Panamakanaal een mooi 
alternatief. Of een perfecte aanvulling op je 
cruise door Midden-Amerika.

12-13



Contrastrijke Caraïben 
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Het Caribische gebied is erg uitgestrekt en telt meer 
dan zevenduizend eilanden, waarvan een groot aantal 
niet eens bewoond is. Doorgaans wordt er in de 
brochures een onderscheid gemaakt tussen oostelijke-, 
westelijke- of zuidelijke Caribische cruises. Andere 
benamingen voor Caribische eilandengroepen zijn de 
Britse of Amerikaanse Maagdeneilanden, de Franse of 
Nederlandse Antillen, de West Indies en de Leeward 
en Windward eilanden. Vaak vindt men de Caraïben 
ook terug in de rubriek “Panamakanaal Cruises”. Beide 
regio’s zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
maar elke bestemming op zich is heel erg verschillend.

 Oostelijke Caraïben : cruises naar Antigua, 
 Barbados, Dominica, Martinique, Puerto Rico, 
 St. Croix, St. Kitts, Sint Maarten, St. Lucia en 
 St. Thomas.

 Westelijke Caraïben : cruises naar Cozumel, 
 Grand Cayman, Jamaica, Grand Turk, Playa del 
 Carmen, Roatan, Belize.

 Zuidelijke Caraïben: cruises naar Aruba, 
 Curaçao, Bonaire, Antigua, Barbados, Tortola, 
 San Juan.

San Juan, Puerto Rico: Amerikaans & Latijns

Het kleinste en meest oostelijk gelegen eiland van de 
Grote Antillen heeft veel te bieden. Qua organisatie en 
infrastructuur voelt het Amerikaans aan maar qua sfeer 
vooral Latijns. Denk aan vrolijke kleuren en vriendelijke 
goedlachse mensen maar ook een perfecte organisatie. 
Het is ook het meest geïndustrialiseerde eiland van het 
Caribische gebied. 

Bij het binnenvaren van San Juan moet je zeker aan 
dek staan. Het schip passeert vlak voor de burcht en de 
omwallingen van de oude stad. 
De cruiseschepen leggen aan in het oude stadsgedeelte, 
San Juan Viejo.
Het is heerlijk slenteren door de gekasseide straten met 
koloniale gebouwen in pasteltinten. Naast de typische 
toeristenwinkeltjes met sigaren en hoeden zijn er toch 
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ook degelijke boetieks. In San Juan Viejo wordt echt 
geleefd.

Naast de oude kathedraal ligt El Convento, een 
voormalig karmelietenklooster dat werd omgevormd 
tot een luxehotel. Beide een bezoek waard. Wat verder 
opvalt zijn de vele zwerfkatten. Overal liggen ze te 
soezen, op auto’s, tot op de vuilbak toe. 

Wat je absoluut moet bezoeken in San Juan is de burcht. 
De vesting ‘Castillo San Felipe del Morro’ werd gebouwd 
tussen 1539 en 1786 om de haven te beschermen. 
Voor het fort ligt een prachtig grasveld waar toeristen 
en locals graag picknicken of gewoon genieten 
van een mooie dag. Net buiten de muren is er het 
kleurrijke kerkhof van Santa Maria Magdalena de Pazzis. 
Hier vonden vele prominente bewoners hun laatste 
rustplaats, met zicht op de oceaan. Niet schrikken als er 
plots een leguaan voor je voeten loopt.

Vanaf het kerkhof is het niet ver wandelen naar de 
historische wijk “La Perla”, ooit een barakkenwijk. La Perla 
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valt op door de oude, kleurrijke huizen aan de rand van 
de vloedlijn. Ongetwijfeld zal je uit de bars opzwepende 
latinomuziek horen. Aarzel niet: salsa ritmes en een fris 
Coronabiertje gaan goed samen. (maar let toch goed op 
je portefeuille, want pickpockets en drugdealers zijn er 
zeker) 

Gustavia, Saint–Barthélemy: Frans/internationaal

Saint Barths is een overzeese gemeenschap van Frankrijk 
en de speeltuin voor de rich & famous of toch alleszins 
voor diegenen die het willen zijn. In de jachthaven van 
Gustavia kan je je dan ook vergapen aan de vele jachten. 

Een wandeling naar Fort Karl is een goed uitgangspunt. 
Van daar heb je een mooi zicht op het dorp eronder. 
In het dorp zijn nog enkele mooie stenen gebouwen 
te zien uit de Zweedse tijd. De meesten werden echter 
verwoest door een grote brand in 1852. Daarnaast is ook 
de Gustave III luchthaven, of beter gezegd de startbaan, 
de moeite waard om te bezoeken. Het is één van de 
kortste startbanen ter wereld. Je kan op de heuvel 
postvatten en wachten tot de vliegtuigen rakelings over 
je heen vliegen. Elke taxichauffeur kent de plek.

Op dit eiland zijn vele goede restaurants en is er 
natuurlijk ook een groot shopping aanbod. Het is 

het moment om zwemkledij, kleurige zomerkledij en 
sandalen te kopen. 

Virgin Gorda, Britse Maagdeneilanden : Brits/
internationaal

De grootste attractie in Virgin Gorda zijn The Baths; een 
nationaal park met een prachtige verzameling machtige 
granietrotsen. Doordat deze rotsen dicht bij elkaar 
liggen, ontstonden grotten waar het water bij vloed 
doorstroomt. Best bezoek je dit natuurschoon vroeg op 
de ochtend vóór de vele excursietoeristen toekomen.

Dit bloemrijke eiland vraagt om te wandelen tussen 
cactussen, nieuwsgierige hagedissen, geurende 
Frangipani en Bougainvillea. De promenade kan 
eindigen op een verlaten strand waar een hangmat 
uitnodigend op je wacht. Ook in de strandbars of in de 
Bitter End Yacht Club staan ze paraat met een kleurrijke 
cocktail.

Panamakanaal

Staat het Panamakanaal op je bucketlist? Dan zal je vlug 
merken dat het aanbod even groot als gevarieerd is. 
Maar in feite is het simpel. Panamakanaalcruises kan je 
onderverdelen in twee soorten: een volledige of een 
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gedeeltelijke doorvaart. Een ‘echte’ cruise door het 
Panamakanaal brengt je van de Atlantische Oceaan naar 
de Stille Oceaan, of vice versa. Een gedeeltelijke transit 
vertrekt uit Florida, gaat door de sluizen, vaart tot aan het 
Gatunmeer, om daar rechtsomkeer te maken. Dan wordt 
vaak gestopt in Colon, Panama, vooraleer teruggevaren 
wordt richting Caraïben.

De full-transit geeft je natuurlijk de beste beleving. 
Het schip gaat aan beide kanten door drie sluizen, iets 
waaraan vanaf ’s morgens vroeg wordt begonnen. De 
volledige doorvaart duurt een dag. Een bonus bij een 
volledige transit is vaak dat het schip ook het natuurrijke 
Costa Rica als onderdeel van de cruise heeft. Vaak staan 
ook enkele van de ABC-eilanden op het programma, 
alsook Mexico. Wie tijd heeft kan via het Panamakanaal 
varen van Miami tot Los Angeles, San Francisco of zelfs 
tot helemaal in Alaska.

Sommige rederijen bieden regelmatig Panamacruises 
aan. Bij anderen blijft het beperkt tot een eenmalige 
positionering, zoals bv. bij een wereldcruise. Iets wat 
vaak vergeten wordt is Panama-City. Deze stad biedt een 
fantastische mix aan tussen oud en nieuw. De schepen 

leggen meestal aan in de stadswijk Balboa. Absoluut het 
ontdekken waard!
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Britse Maagdeneilanden

Saint-Barthélemy
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Zeilcruises:
romantiek en rituelen

Een kapitein van een cruiseschip die zijn passagiers 
uitnodigt voor een navigatiebriefing, hoe vaak gebeurt dat? 
Voor Yuriy Slastenin, de Oekraïense commandant van de 
Star Flyer is het normaal dat hij zijn gasten betrekt bij het 
reilen en zeilen van zijn schip. Het zeilen mag je letterlijk 
nemen want Star Flyer is een trotse viermaster of ‘tall ship’ 
zoals de Britten zeggen.
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“Hoeveel zal er gezeild worden?” Dat is dé vraag, want 
varen met de wind, daar komen de passagiers voor. De 
kapitein antwoordt: “Het is een wiskundige vergelijking, 
met diverse variabelen. We weten hoe laat we ergens 
moeten aankomen, hoe sterk de wind staat en uit welke 
richting hij komt. Geen wind, of wind uit de foute richting 
betekent dat we de motor moeten bijzetten.” 

Eerlijk is hij wel. Op onze cruise in de Middellandse 
Zee geeft hij toe dat we wellicht slechts dertig procent 
zullen zeilen, omdat er door het schitterende zomerweer 
amper wind staat. “Soms hebben we reizen waar drie 
kwart van de tijd de hoofdmotor uit staat, zoals bij de 
oversteek van de Atlantische Oceaan,” zegt hij met een 
zekere trots.
  
Grote zeilschepen hebben iets romantisch. Is het de 
nostalgie of het idee van het vrij zijn op het ritme van 
de natuur? Wellicht hadden viermastvrachtschepen of 
zeilende oorlogsbodems twee eeuwen geleden weinig 
romantiek te bieden. 

Star Flyer verlaat Palma de Mallorca. Het is volle maan. 

De nacht is zwoel. Op de achtergrond speelt de titelsong 
van Conquest of Paradise. De enorme zeilen worden 
langzaam gehesen. Wat een romantisch ritueel!

Een haven naderen heeft ook zijn vast scenario. Elke 
dag bezoekt Star Flyer een mooie plek. Het heeft iets 
opwindend om langzaam de bestemming te zien 
opduiken. Als de hoofdmotor wordt aangezet gaat er 
een lichte trilling door het schip. Dan weet je wat er 
volgt: de zeilen worden gestreken, de pilot boat zet de 
loods af. Even later zien we hem de hand schudden met 
de kapitein. De matrozen in hun blauwwit gestreepte 
shirts maken de meertouwen en stootwillen klaar. Dan 
wordt de steven gericht op de haveningang van Mahón. 
De viermaster wordt verwelkomd door een armada van 
plezierboten. De mensen zwaaien enthousiast. 

Soms gaat het zeilschip voor anker, zoals in de 
azuurblauwe wateren van Formentera. Oranje 
tenderboten pendelen ons naar het strand.
Ook dat behoort tot de rituelen: elke dag een nieuwe 
plek ontdekken. Soms stad, soms strand. Typisch aan de 
meeste zeilcruises is dat ze kiezen voor regio’s met goed 
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weer: de Caraïben, Costa Rica, de Griekse Eilanden enz.
Bark Europa staat aan de andere kant van het spectrum: 
deze driemaster uit 1911 vertoeft ’s winters in Antarctica. 
Iedereen moet helpen met het reilen en zeilen, 
stormweer of niet. 

Het hoogtepunt, letterlijk

Ook op Star Flyer mogen passagiers de mast in. Niet 
tot helemaal boven, en alleen als het echt veilig is.  
Ze worden vastgegespt in een veiligheidsharnas en 
kunnen dan naar boven via een touwladder. Het zicht 
van op het platform is uniek, voor wie durft. De ultieme 
romantische plek op Star Flyer is de boegspriet. Tijdens 
het varen mag je daar gaan liggen in een van de grote 
netten. Eerst even melden aan de officier van wacht wat 
je plannen zijn, en dan kruip je via de boegspriet in het 
net. Terwijl je lijkt te zweven boven het water zie je de 
viermaster klieven door het water. Het is opwindend en 
relaxerend tegelijk. 

De truc is om er te gaan ’s morgens vroeg, als de 
meesten nog slapen, of voor valavond, want dan zit bijna 

iedereen in het restaurant. Want tijdens zo een goddelijk 
moment wil je toch niet gestoord worden? 

De schepen van Star Clippers

Star Flyer en Star Clipper zijn twee identieke viermasters 
die in Langerbrugge (Gent) werd gebouwd in 1991. 
De Zweedse eigenaar wou de tradities van de oude 
klippers combineren met het comfort van moderne 
cruiseschepen. Later voegde hij de vijfmaster Royal 
Clipper aan zijn vloot toe. Hutten zijn kleiner dan op 
traditionele schepen, met patrijspoorten in plaats van 
ramen en balkonnen. Het is iets waar je als moderne 
cruisepassagier moet aan wennen. Afstanden zijn kort, 
en voor je het weet ben je aan dek. Uiteindelijk ben je 
weinig in de hut omdat het leven op een zeilschip zich 
buiten afspeelt. Wat meteen ook verklaart waarom je 
zo makkelijk contacten legt met andere passagiers. Het 
restaurant speelt een grote rol als sociaal platform. 

Zeilende cruiseschepen: een ras apart
   
Star Clippers, zoals hierboven beschreven, bieden een 



zeer uitgebalanceerde zeil- en cruise-ervaring. Af en toe 
mogen passagiers helpen met het touwwerk maar dat is 
meer voor de fun. Trouwens, bij Star Clippers worden de 
zeilen elektromechanisch gehesen.

Dat is anders bij de Sea Cloud, het zeilschip van Sea 
Cloud Cruises. Deze statige windjammer van 90 jaar oud 
(!) was ooit het privéjacht van businessvrouw Marjorie 
Merriweather Post. Dit is zonder twijfel het mooiste aller 
zeilende cruiseschepen. Ook kwaliteit van service en 
eten staat aan de top.

Er hangt wel een prijskaartje aan vast, zeker voor wie 
in één van de prachtige originele suites -met gouden 
kranen- wil logeren. Omdat er maximaal een goede 
vijftig passagiers meekunnen, en dat er alleen al voor de 
zeilen 18 man personeel nodig is, weet je waarom het 
niet goedkoop is. Toch trekt deze iconische driemaster 
elk jaar veel liefhebbers.

Sea Cloud Cruises heeft nog twee andere windjammers, 
die recent gebouwd zijn: Sea Cloud II en Sea Cloud 
Spirit. Wie op zoek is naar een moderne, erg luxueuze 
cruisebeleving onder zeil is hier aan het juiste adres.
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Windstar Cruises heeft drie zeilschepen in de vaart, die 
allen in de jaren ‘80 in Le Havre werden gebouwd, maar 
er nog steeds avant-garde uitzien. 

De zeilen zorgen voor stabiliteit en helpen het verbruik 
van de motor laag te houden. Wind of geen wind, het is 
een fraai zicht om de vier of vijf masten getuigd te zien. 
Alles gebeurt computergestuurd vanaf de brug. De drie 
Windstars (148 of 342 passagiers) zijn goed voor een 
boetiekcruise-ervaring onder zeil, ook altijd in gebieden 
met mooi weer. Een fijn kenmerk is hun marina, ideaal 
om te zwemmen of te watersporten als het schip voor 
anker ligt.
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Windjammervakantie

Voor wie van de zee en varen houdt is een cruise aan 
boord van een windjammer ideaal. De kracht van 
de wind op de zeilen voelen, de ranke lijn van een 
echt schip door het water zien klieven, dat is van een 
onevenaarbare puurheid. 

Een zwoele nacht met een fonkelende sterrenhemel is 
vanop het teakhouten dek van een geruisloze viermaster 
nog mooier. Voel je de romantiek?



Tibo Deprest is scheepsagent bij Hoppe Maritime 
Group. Een van hun klanten is Mystic Cruises. Tibo is zelf 
een cruiseschipliefhebber en vertelt hoe een aanloop 
voorbereid wordt. “De rederij stuurt ons al maanden 
voordien de data waarop ze hun schip in Zeebrugge 
willen laten komen. Wij stemmen dan af met de 
havendienst of dat in orde is. Bij groen licht registreren 
we dit in het digitaal havensysteem.”

Bij de rederijen zelf is er vooraf al veel werk verricht door 
de planners. Vaak worden cruiseroutes meerdere jaren 
voorhand gecreëerd, omdat die in de brochures moeten 
staan. En verkocht moeten worden, uiteraard. “Enkele 
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Bij de aanloop van een cruiseschip komt heel 
wat kijken. Als passagier zien we hoogstens iets 

van de paspoortcontrole, de veiligheidscheck 
en de excursiebussen. Maar achter de schermen 

veroorzaakt elke oproep een hele reeks van 
acties, zowel vooraf, als op de dag zelf. We 

stapten naar Zeebrugge om uit te zoeken hoe 
dat zit.

Pianostemmer gezocht
Een kijk in het logistieke van cruiseschepen
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weken voor de aanloop begint de communicatie op 
gang te komen tussen de aankoopdienst van de rederij 
en de leveranciers,” vertelt Tibo Deprest verder. “Soms 
moet van alles besteld worden, van glazen flessen en verf 
tot onderdelen voor de scheepsmotor. Om te kunnen 
leveren moeten de leveranciers natuurlijk weten wanneer 
het schip er precies ligt. Wij houden ze op de hoogte van 
aankomst- en vertrektijd van het schip. We helpen hen 
ook bij douane-technische zaken.”

Als het schip onderweg is heeft de scheepsagent een 
exacte ETA aan het loodsstation nodig. “Wij boeken 
dan de inkomende loods, die met de pilot boat van 

de Wandelaar aan boord komt. De loods assisteert de 
kapitein tot aan de kaai in Zeebrugge,” vertelt Tibo. 
Soms gebeurt het dat er een flinke wind staat, of zelfs 
storm. De kapitein kan beslissen dat hij de hulp nodig 
heeft van sleepboten. In Zeebrugge ligt een hele vloot 
sleepboten, klaar om te helpen. Het schip stuurt nog van 
alles door. “De crew- en passagierslijst laden we op in het 
havensysteem voor vertrek en aankomst. Deze informatie 
komt dan automatisch bij de scheepvaartpolitie terecht,” 
aldus Tibo. 

Het kan zijn dat het schip afval kwijt wil. Dat wordt vooraf 
gemeld. “Wij zorgen dan voor het reglementair ophalen 
van het afval. Een belangrijke lijst is die van de bonded 
stores (stores vrij van douanerechten). Daarop staat alle 

Pianostemmer gezocht
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informatie van wat er in de bars, restaurants, shops en 
voorraadkamers opgeslagen is. Wij sturen een aangifte 
naar de douane.”

Soms krijgt de scheepsagent speciale verzoeken. 
“Bloemen, een doktersbezoek voor een bemanningslid 
of een pianostemmer, je kan niet geloven wat we 
allemaal moeten regelen,” zegt Tibo. “Het kan ook zijn 
dat een bemanningswissel zal plaatsvinden. Dan zorgen 
wij voor het transport van de luchthaven naar het schip 
en omgekeerd, al dan niet met een hotelovernachting.”

Nog meer arbeid wordt verricht bij de turn-around van 
passagiers. Daarbij moeten bijvoorbeeld dokwerkers 
aanwezig zijn voor de behandeling van de bagage. 

Schip in zicht

D-Day! Scheepsagent Tibo wacht het schip op, om 
meteen aan boord te gaan. “We stellen ons voor, de 
nodige informatie wordt opgevraagd en we leveren de 
pakketjes die bij ons op kantoor werden afgegeven.” 
Tijdens het verblijf fungeert de scheepsagent als 

tussenpersoon tussen het schip en de wal: politie, 
douane, terminal, leveranciers, … “Ook het vertrek 
regelen we: loods boeken, havendienst informeren, 
lijntjesmannen inlichten, … zodat het schip vlot haar 
weg kan verderzetten. Voor de afvaart gaan we nog een 
laatste keer aan boord omdat het schip mogelijks wat 
zaken wil afgeven om te versturen, zoals postkaarten. 
Uiteraard is het ook fijn om de mensen met wie we die 
dag gewerkt hebben een goede reis te wensen, met de 
hoop ze de volgende keer terug te zien. Elk vertrek maakt 
me trots.”

Toerisme

De Buck Agency organiseert als sinds 1992 excursies 
voor de cruisewereld. Bij elke aanloop is er een grote 
kans dat je CEO Gert Dewulf ontmoet, altijd druk 
bezig. “Zeven mensen in het bedrijf zijn fulltime met 
dit segment bezig. Bij een volledig bezet schip moet 
je rekenen dat zo’n 40 procent van de passagiers een 
excursie wenst”, zegt hij. “Dan heb je bij een groot schip 
al gauw een 50-tal bussen op de kade staan.” 
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Het bedrijf is wat excursies betreft steeds op zoek 
naar nieuwigheden. Ze proberen elke rederij iets 
nieuws te bieden. “Een voorbeeld,” zegt Gert, “is onze 
belevingsexcursie in Oostduinkerke. Daar gaan we mee 
met de garnaalvissers. Net door dat rijke excursieaanbod 
zijn we ook meer en meer een regio voor cruises 
geworden. Het seizoen loopt intussen van februari tot 
december. Iets om trots op te zijn.” Gert Dewulf vind je 
ook op alle grote cruisebeurzen, in Miami en Hamburg, 
als een echte ambassadeur voor ons land.

“Zeebrugge doet het enorm goed,” stelt Piet 
Vandenkerkhove, manager cruises bij Port of Antwerp-
Bruges. Vandaag zien we hem tijdens de maiden call van 
MSC Virtuosa. Bij zo’n eerste aanloop wordt altijd een 
herdenkingsplaat overhandigd. Elk schip heeft zo’n wand 
met de plaques van alle havens waar ze zijn geweest.

“Zeebrugge is een belangrijke cruisehaven,” stelt Piet 
Vandenkerkhove. “Veel belangrijker dan de meeste 
mensen eigenlijk denken. Voor zeeschepen is het de 
grootste cruisehaven van de Benelux. Zeebrugge heeft 
een relatief makkelijke nautische toegang, met een 

lange kaai van 725 meter. We zitten niet beperkt in 
capaciteit, hebben voldoende diepgang, waardoor het 
voor de kapiteins van de schepen, relatief makkelijk is 
om naar Zeebrugge te komen. Ook de aanlooptijd van 
aan het loodsstation is zeer kort, anderhalf uur. Als je 
dat vergelijkt met andere havens, die in estuaria liggen, 
dan hebben de schepen soms zes uur nodig om op de 
eindbestemming te raken. Dat kost een hoop brandstof.”

Sinds 2018 beschikt Zeebrugge over een moderne 
cruiseterminal aan de Zweedse Kaai. “Met de ABC-
terminal hebben we alle infrastructuur in huis’, zegt 
Piet Vandenkerkhove trots. “Van check-in-balies over 
bagagescanners tot wachtruimtes.” Dat laat toe om van 
Zeebrugge meer te maken dan een passagehaven.”
Met de wekelijkse winteraanlopen van MSC Virtuosa 
bewijst Zeebrugge dat het ook een inscheephaven kan 
zijn. Veel werk op de plank voor de scheepsagent, de 
loods- en havendiensten, de zeevaartpolitie en douane, 
kraanman, bus- en taxichauffeurs, het ruimbedrijf, de 
sleepbootdiensten, de bootjesmannen in Brugge… 
Kortom, elke cruise zorgt voor extra veel werk. Zelfs voor 
de pianostemmer.
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Icon of the Seas symbool voor 
     nieuwe scheepsklasse
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Icon of the Seas symbool voor 
     nieuwe scheepsklasse

Royal Caribbean lanceert voor het eerst sinds 2014 een 
volledig nieuwe scheepsklasse. Icon of the Seas wordt 
het eerste nieuwbouwschip van de gelijknamige Icon-
klasse. En bij een nieuw scheepstype horen uiteraard 
ook gloednieuwe attracties en belevingen. Waaronder 
het grootste zwembad op zee én het meest uitgebreide 
waterpark, om maar een van de vele spectaculaire 
elementen te noemen. Want Icon of the Seas zal maar 
liefst 8 verschillende omgevingen hebben die de 
passagiers zullen helpen om hun weg doorheen het 
schip makkelijk te vinden. Elke zone is een bestemming 
op zich, met telkens weer nieuwe ervaringen, live 
entertainment en hoe kan het ook anders… een haast 
oneindige keuze aan bars en eetgelegenheden.
Royal Caribbean wil met deze nieuwe scheepsklasse 
de ultieme en perfecte familievakantie aanbieden 
voor haast élk type reiziger. Voor zij die houden van 
zonnen en chillen op een van de vele buitendekken, 
tot de waanzinnige attracties boordevol adrenaline. 
Spektakelshows of ingetogen (muzikale) lounges, je vindt 

het allemaal. En het is haast te veel om op te noemen. 
We laten de beelden op deze pagina dan ook voor zich 
spreken. Voor we het vergeten: de eerste reis van het 
schip staat gepland in januari 2024 (vanuit Miami), maar 
reserveren kan nu al !

De nieuwe Icon-klasse luidt tegelijk een nieuw 
tijdperk in voor de rederij, want Royal Caribbean 
zet met dit schip een stevige stap op het vlak van 
propere energie. Icon of the Seas wordt het eerste 
schip van de rederij met brandstofceltechnologie 
en aangedreven door LNG (vloeibaar aardgas). Tal 
van andere toepassingen zoals de aansluiting op 
walstroom en een systeem voor het recupereren 
van afvalwarmte, maken van het schip het meest 
duurzame uit de vloot.

Copyright renderings: Royal Caribbean Intl.
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De zuidelijke kust van de Middellandse Zee
Cruisen van Marokko tot Egypte

Natuurlijk denk je bij een cruise op de Middellandse Zee aan 
bestemmingen in Spanje, Frankrijk, Italië of Griekenland, maar die liggen 
allemaal aan de Europese kant. Veel minder bekend is de zuidelijke kust 
van de Middellandse Zee, langs de Noord-Afrikaanse zijde, waar heel wat 
onbekende parels te vinden zijn in die andere, oneindig lijkende zee: de 
Sahara. Van Tanger in het Westen tot Suez in het oosten, een boeiende 
cruise langs een adembenemend landschap kan ook op slechts enkele 
uren vliegen gevonden worden!
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De zuidelijke kust van de Middellandse Zee
Cruisen van Marokko tot Egypte
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Langs de bijzonder lange Noord-Afrikaanse kust, 
die landen als Marokko, Algerije, Tunesië en Egypte 
omvat, zijn voor de actieve cruiseliefhebber heel wat 
interessante aanlegplaatsen te vinden. Wie graag 
eens wat anders wil dan de Griekse eilanden of de 
veel bezochte Italiaanse of Spaanse steden, kan hier 
nog verrassingen verwachten. Eén ding is echter in 
heel het Middellandse Zeegebied aanwezig: een rijke 
geschiedenis. De meest bekende beschaving in Noord-
Afrika is natuurlijk die van de Oude Egyptenaren, waar 
rond de Nijl al duizenden jaren voor Narmer, de eerste 
farao, al volkeren zich hadden gevestigd. Maar er zijn 
nog veel andere beschavingen die er zich vestigden: 
de Amazighische cultuur in Algerije, de Mesjwesj en 
de Liboe in Libië of de Carthagers, naar Noord-Afrika 
geëmigreerde Feniciërs.

Langs de gehele kust zijn er interessante plekken te 
ontdekken; in het westen is Tanger een populaire 
bestemming. In deze snelgroeiende Marokkaanse stad 

zijn de Medina en de Kasbah een aanrader vanwaar bij 
helder weer de Spaanse kust aan de andere kant van de 
Straat van Gibraltar kan worden gezien. Een boeiende 
uitstap is er een naar Chefchaouen, ook wel de ‘blauwe 
parel van Marokko’ genoemd, omdat alle huizen er in 
dezelfde azuurblauwe tint zijn. 

In buurland Algerije – ten andere het grootste land 
op het Afrikaanse continent – is de hoofdstad Algiers 
een belevenis. De oude stad, met haar traditionele 
gebouwen en duizenden mozaïeken, biedt een enorme 
waaier aan kleuren, geuren en smaken, maar ook meer 
recente bouwwerken kunnen een niet-alledaagse trip 
garanderen. De Memorial du Martyr bijvoorbeeld: een 
indrukwekkend betonnen bouwwerk dat naar aanleiding 
van de twintigste verjaardag van de onafhankelijkheid in 
1982 werd gebouwd. 

Nog iets meer naar het oosten is Tunesië waarschijnlijk 
het meest toeristische van de Magreb-landen. Ondanks 

Tanger in Marokko
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de vele conflicten die er in de recente en verre 
geschiedenis hebben plaatsgevonden, kunnen er nog 
veel historische plekken bezocht worden. Bouwwerken 
opgetrokken door de Carthagers, Romeinen, Berbers of 
Arabieren vormen een prachtig decor met de woestijn 
als achtergrond. Over de woestijn gesproken: een trip 
doorheen de Sahara is een echte ervaring die zeker 
niet op het programma mag ontbreken, zeker wanneer 
je er even bij stil staat dat deze enorme zandduinen 
duizenden kilometer in elke richting doorgaan. De 
meeste cruiseschepen leggen aan in La Goulette, op 
zowat 10 km ten oosten van Tunis. Vanuit de haven 
vertrekt er trouwens iedere 10 minuten een trein richting 
de hoofdstad, dus lang zal het niet duren alvorens je 
door de drukke straten kan kuieren. Voor wie meer 
wil weten over de geschiedenis van het land, is het 
Bardomuseum in Tunis een must – dit is trouwens het 
oudste museum van Afrika. 

In Tunesië zijn er dus tal van plekken het bezoeken 

waard; denk maar aan de antieke stad Dougga, door 
Berbers opgericht in de 4de eeuw voor Christus. Wie 
zich  afvraagt waar Hannibal, die Rome belaagde met 
z’n legers en olifanten, vandaan kwam, kan een uitstap 
maken naar Carthago, op amper een half uurtje van Tunis. 
Wat je te zien krijgt van de stad aan de Middellandse Zee 
is voornamelijk Romeins, want nadat Hannibal verslagen 
werd, namen de Romeinen de stad in, vernietigden 
ze nagenoeg volledig en bouwden er een nieuwe. 
Archeologen vonden echter overblijfselen van de stad 
die zowat 6 eeuwen eerder werd gebouwd door de 
Feniciërs en leggen deze langzaam maar zeker bloot. 
 
Libië laten we even voor wat het is; de politieke situatie is 
er nog te onstabiel, maar nog oostelijker doet Egypte er 
alles aan om opnieuw toeristen naar zich toe te trekken. 
En het mag gezegd worden: er is enorm veel dat kan 
bekoren: van een tocht doorheen de tijd van de 31 
dynastieën van het Oude Egypte tot de prachtige kustlijn, 
zowel langs de Middellandse Zee als de Rode Zee, via 

Carthago, op 30 minuten van Tunis

De Memorial  du Martyr in Algiers Al-Sahaba moskee in Sharm El-Sheikh



het Suezkanaal en de hedendaagse levendige steden als 
Alexandrië, Caïro, Sharm el-Sheikh of Port Saïd. Steeds 
meer rederijen doen opnieuw het land aan, zeker tijdens 
de wintermaanden, wanneer de temperatuur er nog 
draaglijk is – in de zomer is het er vaak té warm. 

Langs de Rode Zee - een paradijs voor liefhebbers 
van duiken en snorkelen omwille van de koraalriffen 
of scheepswrakken, trouwens - kozen rederijen voor 
aanlegplaatsen die een grote variatie te bieden hebben, 
of vlakbij een aantal bijzondere monumenten zijn 
gelegen. Neem nu Sharm El-Sheikh aan de oostelijke 
kant van de Rode Zee; je kan er luieren op de stranden of 
kiezen voor een uitstap naar een van de vele attracties in 
de buurt. Je kan er naar de Sinaïberg gaan, waar volgens 
de bijbel en de koran Mozes de tien geboden kreeg. 
Aan de voet van de berg ligt het Katharinaklooster, dat 
gebouwd werd in de 6de eeuw en daarmee een van de 
oudste ter wereld is. In Sharm El-Sheikh zelf zal je je ook 
niet vervelen, trouwens. Een van de mooiste gebouwen 
in de stad is de Al-Sahaba moskee, dat me op de een of 
andere manier toch ook aan Gaudi doet denken, maar 
dan in Ottomaanse stijl. Het ‘oude’ gedeelte van de 
stad - vergis je niet, Sharm El-Sheikh is een nieuwe stad, 
ontstaan uit een vissersdorpje sinds 1970 - heeft een 
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typische sfeer met al haar kraampjes, bazaars, tapijten en 
drukdoende mensen, waar je de afbieder in je de vrije 
loop kan laten gaan... 
Aan de andere kant van de Rode Zee, is El Qusair een 
stad die steeds meer wordt aangedaan. Ze heeft een 
geschiedenis die zowat 5.000 jaar teruggaat, maar 
omwille van haar toeristisch goed gelegen positie, 
is het de laatste jaren in volle expansie. Dat vanuit El 
Qusair makkelijk daguitstappen naar Luxor kunnen 
worden georganiseerd is daar natuurlijk niet vreemd 
aan. Wie droomt er niet van om te proeven van de 
sfeer van de farao’s langs de beide oevers van de Nijl? 
Wandelen doorheen Thebe, de tempel van Ramses III 
of Hatsjepsoet bezoeken of in de geschiedenis duiken 
doorheen de Vallei der Koningen en de Vallei der 
Koninginnen.

We zouden een volledig magazine kunnen wijden 
aan Noord-Afrika en de Rode Zee en misschien 
doen we dat ooit weleens, maar nu al kunnen we je 
vertellen: een cruise naar dit gebied is een vlakbij-
vakantie waarbij je een veelal onbekende wereld 
binnenstapt, het ontdekken meer dan waard! Informeer 
bij je cruisespecialist naar de rederijen die deze regio 
aanbieden.

Wandelen door de zuilen in Luxor
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