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Voorwoord
Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

Mogen we dit moment en deze eerste paragraaf even aangrijpen om een lans te breken voor onze
collega’s? Zij zijn het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met de persoonlijke opvolging van élk
reisdossier, talloze herprogrammeringen van vaarroutes ten spijt. Alles werd vakkundig opgevolgd
en volgens de regels van de kunst aangepast, herbevestigd en ingeboekt. Ook aan al onze trouwe
klanten: bedankt voor het geduld !
Rederijen annuleerden hun afvaarten massaal, en aan de verlenging van ‘pauze van de activiteiten’
van de diverse vloten leek maar geen einde te komen. Maar kijk, we zijn midden 2021 en bij zo goed
als alle cruisemaatschappijen heeft deze annulatie-verlenging een positieve omslag gemaakt naar
mededelingen waarin de officiële heropstart van de vloot werd aangekondigd.

Worden cruiseschepen de reisbubbels van de toekomst?
Over de grote foto op de vorige pagina:

Griekenland als ideale reisbestemming

Foto: Mike Louagie

Bijna elk cruiseschip dat de Griekse Eilanden doet, gooit
het anker uit voor Fira, de hoofdstad van het vulkanisch
eiland Santorini. Je kan alleen maar onder de indruk zijn
van de ruwe schoonheid. Het is als een grote taart met
een slagroom van witte huisjes.

En verder? Wij blijven zoals voorheen duidelijk en open communiceren over de maatregelen bij
de diverse rederijen en op de bestemmingen. En wensen je alvast een gezonde, deugddoende
zomer… waar je ook verblijft.
Ben Scheefhals,
Namens het ATC Cruises team

Wie sportief is kan de steile weg naar boven nemen, of je
kan met de kabellift gaan.
Zoek een van de vele restaurants op met zicht over de
baai, en geniet van heerlijk Grieks eten. Voor de beste
foto’s wandel je een half uurtje noordwaarts. Dan kan
je mooie shots maken van het eiland, met je schip dat
glinstert in het zonlicht, en een kapelletje of zwembad op
de voorgrond. Het plaatje kan zo in een reisbrochure.
Deze foto werd gemaakt in Oia (spreek uit Ia), een
stadje op het noordwestelijke punt van het eiland. Als
je tijd hebt is dit een echte aanrader, omdat het nog
mooier is dan Fira. Het wordt vaak als decor gebruikt
door huwelijksfotografen. De zonsondergang van Oia is
wereldberoemd. Bij valavond zakken veel toeristen af om

De meeste grote rederijen gaan nog deze zomer van start met minstens 1 schip en stellen dan
stapsgewijs elke maand meerdere schepen uit hun vloot in de vaart. Griekenland – zo zal je ook
merken in het magazine – is alleszins dé hotspot van deze zomer, en wie weet ook nog in 2022.
Tegelijk winnen ook kleinschalige (luxe)yachts en riviercruises steeds meer aan populariteit.
Wat met de grote familieschepen? Vormen ze – nog meer dan vroeger – een drijvend resort op
zee waarbij het schip een rondreizende bubbel vormt? 100% covid-safe reizen zal nooit bestaan,
net zomin als het leven op zich. Hoe dan ook is de cruisesector altijd al een pionier geweest in
technologische ontwikkelingen, interactieve toepassingen en touchless-faciliteiten. Dat, en een
ambassadeur voor vlekkeloze hygiëne en persoonlijk welzijn tijdens je reis.

Colofon
Magazine uitgegeven door ATC Cruises
Foto: Mike Louagie

een goed plekje te zoeken, tot de vuurrode bol achter de
horizon verdwijnt.
Tip: wandel naar de vissershaven van Oia, kies een vers
gevangen vis en laat die grillen in een van de restaurants.
Hemels. Zorg wel dat je terug op tijd aan boord bent.
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MSC lanceert een nieuw luxemerk: “Explora

Journeys”

MSC heeft bevestigd dat het familiebedrijf een nieuw merk
creeërt. “Explora Journeys” wordt de intrede van MSC in het
luxe cruisesegment. Of toch niet helemaal, want met MSC
Yacht Club heeft de rederij een flinke ervaring opgebouwd,
en een trouw clienteel. Veel van die klanten willen
doorgroeien naar de luxe van kleinere schepen. Bovendien
zijn luxecruises aan een stevige opmars bezig.
MSC heeft vier schepen besteld bij Fincantieri, in Italië. Het
eerste komt in de vaart in 2023.
Het schip zal slechts 461 suites en residenties hebben, met
een minimumoppervalk van 35m2.
Veertien dekken zullen zorgen voor een ruime openbare
binnenruimte. De royale buitendekken zullen meer dan
2.500m2 bieden met uitzicht op zee, met 64 privé cabana’s
verdeeld over 3 buitenzwembaden. Er is een vierde
zwembad met een uitschuifbaar glazen dak.

Covid-19

Heb je ze nog allemaal op een rijtje?

Deze titel is in geen enkel opzicht persoonlijk bedoeld. En we
hebben ook (nog) geen zonneslag. Maar als er 1 onderwerp
is dat ons tijdens deze zomermaanden bezighoudt, dan is het
wel het onontwarbaar kluwen aan reismaatregelen, protocols,
wijzigende kleurcodes en lokale regels ter plaatse op je
bestemming. Ook wij spreken steeds met 2 woorden, want in
de periode tussen het schrijven en jij die dit magazine leest, kan
er al heel wat veranderd zijn. We trachten dus een zo algemeen
en relevant mogelijk overzicht te geven om je optimaal voor te
bereiden op een zorgeloze vakantie.
Het op 9 juni goedgekeurd coronacertificaat (officieel het EUCOVID-certificaat) zorgt ervoor dat reizen binnen de EU vanaf
1 juli 2021 zal worden vergemakkelijkt. Het certificaat bundelt
in feite 3 verschillende certificaten: bewijs van vaccinatie, een
(recent) negatief testresultaat of een bewijs van herstelling van
de infectie. Het certificaat is vanaf heden beschikbaar via de
‘CovidSafeBE’ app en werkt d.m.v. een QR-code.
Specifiek voor cruises, vragen zo goed als alle Amerikaanse
rederijen een verplichte vaccinatie (al dan niet voor álle
leeftijden). Op Europese cruiseschepen – zoals bv. Costa of MSC
Cruises – volstaat een negatieve PCR-test van max. 72u. oud.
Op luchthavens zullen de wachttijden mogelijk langer kunnen
oplopen dan gewoonlijk; houd hiermee rekening en kom op
tijd.
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Een negatieve COVID-19 test of een quarantaine ter plaatse is
vereist voor sommige landen. Bekijk vooraf de maatregelen per
bestemming. Op Brussels Airport kan je desgewenst een test
laten afnemen maar houd ook hier rekening met wachttijden
van min. 4 à 6u voor een sneltest of 24u voor een standaard test.
Er zijn ook de antigeen sneltesten voor vertrekkende passagiers.
De resultaten zijn beschikbaar binnen de 50 minuten nadat de
test werd afgenomen. Gelieve wel na te gaan of je bestemming
in kwestie een dergelijke test aanvaardt vooraleer je kiest voor
deze optie.

Een gast-bemanning verhouding van 1,25 op 1 zorgt voor
elke keer weer voor een uitstekende service.
Afgestemd op persoonlijke voorkeuren, flexibele
dinertijden in negen verschillende restaurants zorgen voor
ongeëvenaarde variatie op zee.

Cruisen naar Borneo

Cruisen in tijden van Corona:

In de vorige editie van Cruise Magazine kondigden we aan
dat we het in dit nummer zouden hebben over cruises die
Borneo zouden aandoen. En al is het eiland nog altijd een
uitermate boeiende bestemming, door de Corona crisis is
het even niet het beste moment om er naartoe te reizen.
We houden het onderwerp daarom even in reserve, maar
beloven er in een van onze volgende edities op terug te
komen!

Positief over de toekomst

Sommige landen van bestemming vragen eveneens een
hotelreservatie of plaats van verblijf (dat kan ook een
cruiseschip zijn). Indien dat het geval is, wordt dit reeds bij de
check-in hier in België opgevraagd.

Management. Meer dan 200 respondenten zorgden
hiermee voor een representatief onderzoek, waaruit
waardevolle conclusies konden worden getrokken.

Bij terugkeer in België dien je steeds een PLF (Passenger
Locator Form) in te vullen.
Verder is het uiteraard de plicht van je vertrouwde (cruise)
reisbureau om je voldoende te informeren over alle
maatregelen die je dient te nemen. Tijdens, voor én na je reis.
Hetzelfde geldt voor wie nog een coronavoucher of FCC heeft.
Vraag de mogelijkheden na bij je cruisespecialist, die zal je het
beste kunnen adviseren in functie van jouw specifieke wensen.

Wat is de impact van een hevige crisis in tijden van een
pandemie zoals COVID? Specifieker, in welke mate
beïnvloedt dit het reisgedrag en toekomstplannen van
fervente cruisers? Het vraagstuk leidde tot een uitgebreide
eindthesis – en bijhorend marktonderzoek – van Angeline
Driessen in opdracht van de BUas University of Applied
Sciences in Breda, in de richting International Tourism

Over het algemeen waren de deelnemers sterk eensgezind
over zaken zoals een verplichte vaccinatie aan boord van
cruiseschepen en andere voorzorgsmaatregelen die de
veiligheidsbeleving vergroten. Van de ondervraagden gaf
50% aan (dd. april 2021) dat communicatie in de media
omtrent toerisme – die op z’n zachtst gezegd doorgaans
negatief was – hun keuze om te gaan reizen in meer of
mindere mate beïnvloedde. Tegelijk is het overheersende
gevoel er een van positiviteit voor de toekomst. Gelukkig
maar !
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Cruiseterminal Antwerpen
Wordt de nieuwe cruiseterminal in Antwerpen
een boost voor het cruisetoerisme in België of
een doorn in het oog van de Antwerpenaren?
Een beetje van beide, zo blijkt. De cruisecijfers in
Antwerpen zijn al enkele jaren aan een gestage
opmars bezig. Een dertigtal zeecruises en haast
ontelbare riviercruises waren in 2019 goed voor
om en bij de 150.000 passagiers. De huidige
cruiseterminal – onder hangar 21 ter hoogte
van het Zuiderterras – voldoet al een tijdje niet
meer aan de algemene normen van comfort.
Ook de toegang van en naar het schip kan een
stuk gebruiksvriendelijker. Daarom werd in
2018 beslist om een geheel nieuwe terminal te
bouwen, die inmiddels bijna klaar is. Enkel, het
nieuwbouwgedeelte – dat tegelijk dienst doet
als toeristisch onthaalcentrum – wordt nu tegen
het oudste gebouw van de stad aangebouwd:
Het Steen. Dat is voor vele Antwerpenaren een
bittere pil om te slikken, en ook de stijl van het
nieuwe gebouw valt niet bij iedereen in goede

Zomercruises 2021: Griekenland in polepositie
Foto: Tom Geerts
aarde. Over smaken valt natuurlijk niet te twisten; tegelijk is het
nu al duidelijk dat de nieuwe terminal en het bijhorende - ietwat
futuristische – ponton een blikvanger zal zijn voor aankomende
bezoekers en andere toeristen.

Wintercruises naar Noorwegen
de aurora borealis te verkopen. Het had
iets spannend, alsof men op jacht gaat
naar het noorderlicht. Op Instagram
deelden de succesvolle groenlichtjagers
gretig hun visuele trofeeën.

Foto: Seabourn Venture
Met sneeuwscooters over een bevroren fjord sjezen, of door
het besneeuwde berglandschap glijden met hondensleeën?
Het diner onderbreken als de kapitein laat weten dat
er noorderlicht is? Twintig jaar geleden wilde iedereen
Noorwegen bezoeken, ergens tussen mei en augustus. Tot
plots de Noren het gat in de markt zagen. Hurtigruten, de
zogenaamde “postboot” begon niet de bestemming, maar
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Tuurlijk past het verhaal ook in een
toegenomen algemene interesse voor het
noorden. Fjorden, Noordkaap, Lofoten,
ze spreken tot de verbeelding. Bevroren
fjorden, ijsvissen, zich laten voortrekken
door rendieren, dat is het nieuwe
exotische. Die interesse voor winters
Noorwegen is Seabourn niet ontgaan.
In december lanceert de ultraluxeuze
cruiserederij haar nieuwe expeditieschip
Seabourn Venture. Het eerste
cruiseseizoen wordt vanaf december volledig doorgebracht
in Noorwegen.
Ook het Duitse AIDA en het Noorse Viking Cruises dat op
de Angelsaksische markt mikt, hebben wintercruises in
Noorwegen. Het vluchtaanbod naar het Scandinavische
winterwonderland is overigens ook uitgebreid.

Griekenland verwacht deze zomer dat 22 rederijen 38
schepen sturen naar 45 havens. Dat vertelde de minister
van scheepvaart Yiannis Plakiotakis tijdens de (virtuele)
reisbeurs Poseidonia. Daarmee is het land absolute
koploper voor de herstart van cruises.
De Griekse eilanden, het lijkt wel of de rederijen deze
droombestemming herontdekt hebben. Beïnvloed door de
traditionele foto’s van witte kerkjes met blauwe daken zou je
kunnen denken dat eilanden en haventjes op elkaar gelijken.
Niets is minder waar. Dit deel van de Middellandse Zee is als

Nog kleiner zijn de jachten van Variety Cruises, met
hoogstens 25 à 35 hutten. Deze Griekse boetiekcruisemaatschappij weet als geen ander hoe mooi de Oostelijke
Middellandse Zee is. Hun aanbod varieert van “Griekenland
voor beginners” tot het beste wat Griekenland en Turkije
te bieden hebben. Nieuw zijn de cruises waar de focus
op onbekende eilanden ligt, als Koufonissia, Levitha of
Kalymnos.
Nieuw in het aanbod is het Griekse Elixir Cruises, dat met
een fraai boetiekschip rond de Peloponesos in de Ionische
Zee en door het Kanaal van Korinthe vaart. Even spectaculair

“Een cruise naar de Griekse eilanden,
		 dat is elke dag een of meerdere cadeautjes openmaken.”
een bonte caleidoscoop, met pareltjes die vragen om met
een klein schip ontdekt te worden. Elke rederij combineert
spectaculaire must-sees als Mykonos en Santorini met
onbekende bestemmingen in de Ionische Zee, de Egeïsche
Zee, de Cycladen, de Saronische Eilanden, de Dodekanesos
en Kreta.
Seabourn is een goed voorbeeld van een perfecte
Griekenlandvakantie: ultraluxueus eilandhoppen tussen
Athene en Cyprus. Er zijn twee routes van telkens 1 week,
die uiteraard combineerbaar zijn tot een mooi geheel.
Seabourn focust vooral op klassiekers als Rhodos, Santorini
en Mykonos. Maar Seabourn Ovation gooit ook het anker
uit in het aristocratische Spetses of het religieuze Patmos.
Bijzonder is de call in Limassol of Paphos, Cyprus.
Ook Ponant biedt een aantal (gezinsvriendelijke) cruises aan
naar de eilanden van de Cycladen en de Dodekanesos, met
pareltjes als Hydra, Folegandros, Amorgos en Symi.
Een schip als Le Bougainville is als een elegant jacht dat
perfect in het Griekse decor past.

is de tocht in de Egeïsche Zee, waarbij in één week 14
plaatsen worden bezocht.
Flink groter, maar toch met die bepaalde flair, is Holland
America Line’s Eurodam. Vanaf 15 augustus zijn er vier
combineerbare Griekenlandcruises. Telkens staat er ook een
ander land als Montenegro, Israël of zelfs Albanië op de lijst
van bestemmingen.
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Testimonial

Bretagne
bezoeken met
Ponant

moet de ommuurde stad ronden om koers te zetten naar
Ouessant, het meest westelijke stukje Frankrijk. In ware
expeditiestijl worden de passagiers met Zodiacs naar een
piepkleine haven gebracht. Samen met natuurgidsen maken
we een flinke wandeling tot aan de beroemde vuurtoren.
Het gevecht met de stormen, de scheepsrampen, we leren
er alles over in het museum.
Actief

Rijzige vuurtorens en ruige rotsen

Tekst & foto’s: Mike Louagie

Chapeau voor Ponant. Vorig jaar bewees de Franse rederij
hoe je door omdenken een moeilijke situatie naar je hand
kan zetten. De pandemie zorgde ervoor dat alle cruises
naar Groenland en IJsland moesten geannuleerd worden.
“Kunnen we niet naar het buitenland? Laat ons dan
expeditiecruises in Frankrijk maken,” dachten ze. Met haar
Bretoense origine was het voor de rederij logisch dat het
ruige Bretagne een van de bestemmingen zou worden. Met
succes, want deze cruises worden dit jaar herhaald.

vis…. Het is er lekker vertoeven, maar pas op voor de
meeuwen, die lusten ook een hapje. Het is onvoorstelbaar
dat niemand ooit heeft geprobeerd om Bretagne als
cruisebestemming op de kaart te zetten. De tijd was
rijp, en Ponant had de juiste schepen: gloednieuwe
expeditiejachten met zodiacs, kajaks en een “marina”
platform.

Expeditiecruisen in eigen land

Dertig jaar geleden werd Ponant gecreëerd in Nantes, door
koopvaardijofficieren met een groot hart voor de zee. De
firma heette oorspronkelijk “Compagnie des Iles du Ponant”,
genoemd naar de Ponant eilandengroep in Bretagne. De
nieuwe cruises naar de Ponant-eilanden brengen je dus echt
naar het hart en de ziel van de rederij.

Bretagne dat is de zee, met vuurtorens omringd door wilde
golven, stromingen en getijden, jan-van-genten en XXLzeemeeuwen, stoere vissersschepen en houten zeilboten.
Rode rotsen en hagelwitte zandstranden passen goed bij
het water dat nu eens groen is, en bij stormweer zwart. In
Bretagne ruik en proef je de zee. Oesters, mosselen, kreeft,
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Back to the roots

Piratenstad Saint-Malo is een goede uitvalsbasis. Het schip

De Glénan-archipel. Watersporters kennen ongetwijfeld
de reputatie van de zeilschool. Wij kiezen ervoor om het
eiland te bezoeken per kajak. Aan boord is een hele vloot
tweepersoonskajaks én een instructeur. Jacques Cartier,
ons schip, heeft achteraan een innovatief platform om
kajaks te water te laten. Je neemt plaats, het platform gaat
naar beneden en een paar tellen later peddel je tot aan
een verlaten zandstrand dat een uur later door vloed zal
overspoeld worden. Terug aan boord, met natte broek en
zilte huid, genieten we van de kom soep. We lunchen op
dek, ja, die Bretoense pannenkoek is heerlijk.
Kajakken, we hebben de smaak te pakken. In Ile de Groix
laveren we tussen scherpe rotsen, op zoek naar verborgen
stranden, waar geen ziel te bespeuren valt. Het weer is
onstabiel. Dit is Bretagne ten voeten uit. In Belle-Ile nemen
we de bus naar de Pointe de Poulains. Bij deze vuurtoren
is het uitzicht fantastisch. Een ruige wind laat de golven
inbeuken op de rotsen. We strekken onze armen en denken
dat we kunnen vliegen. Een korte bui gutst in ons gezicht.
Raar, maar dit is puur genieten. Ondertussen is de chef in Le
Palais gaan shoppen: oesters, verser dan vers, recht van de
lokale markt. Dit wordt mijn voorgerecht. Die Fransen weten
wat lekker is. En ’t is allemaal inbegrepen.

Net als in het microklimaat van de Golfe du Morbihan,
bezorgt Ile de Houat ons een zonnige dag. Wandelend
ontdekken we de witgekalkte huizen waarvan de leistenen
dakpannen vastgemetseld zijn in de eeuwige strijd tegen
de wind! Uitgestrekte zandstranden wisselen af met steile
rotswanden. De gids vraagt me op het wandelpad te blijven.
Bijna had ik enkele beschermde plantjes vertrappeld. Fijn
om te weten dat toerisme hier kleinschalig is, met een groot
respect voor de natuur.
Authentieke luxe
De luxe van Ponant krijgt op deze cruise een andere
dimensie. Het gaat bij wijze van spreken niet om “oesters”.
Nee, het is het feit dat de oesters komen van dat ene
marktje, dat de chef met zijn kistjes mee was op jouw Zodiac.
Het is een authentieke luxe, waarbij de crew je herkent en
het schip een thuis is. Het is dat moment waarop de kapitein
beslist dat het weer perfect is om een ongewone route vlak
bij de kliffen te volgen. En als het dan toch stormt, om te
schuilen in Douarnenez. Het is de luxe om na het kajakken
blootsvoets naar je hut te wandelen. Om met een glas wijn,
een uur lang van de zonsondergang of de reusachtige
bloemkoolwolken te genieten.
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Costa Toscana

Rotterdam

Nieuwe Schepen:
2021 is een recordjaar

Tekst: Mike Louagie

De coronapandemie heeft de ganse cruisesector bijna een
jaar platgelegd. Ondertussen werd er op de scheepswerven
verder gebouwd aan nieuwe schepen. De orderboekjes
waren goed gevuld. Geen enkele rederij besliste om een
order te annuleren. Hoogstens zagen we een vertraging
bij de oplevering, omdat het schip toch niet kon varen
wegens de reisrestricties, of omdat een deel van de
scheepsbouwers zelf met het virus te kampen had.
Wat we wel zagen is dat een twintigtal oude schepen
verkocht werd voor recyclage. Gevolg: dit jaar verjongt de
wereldvloot aanzienlijk, wat meteen ook een ecologisch
pluspunt is.
Wat opvalt is het groot aantal zusterschepen. Princess
Cruises breekt dit jaar het record met het vijfde en laatste
schip in de succesvolle Royal-klasse schepen (Enchanted
Princess en Discovery Princess). Het zijn nooit pure kopieën.
Met de ervaring van een prototype worden bepaalde zaken
verbeterd. Ook technologie verandert voortdurend zodat
elk nieuw schip beter is dan het vorige. Soms ziet men de
capaciteit toenemen. Als er in de stabiliteitsberekeningen
overschot is voegt men bij het volgende schip soms hutten
toe, of zelfs een volledig dek.
MSC en Costa
MSC Virtuosa is een zusterschip van MSC Grandiosa, het
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eerste schip van een grote cruisemaatschappij dat deze
zomer met succes naar zee is teruggekeerd. Beide schepen
worden gekenmerkt door de lange promenade binnenin.
In augustus is de oplevering van MSC Seashore voorzien,
het 19de schip in de MSC-vloot. Dit schip heeft een
aquapark met 4 glijbanen en vele attracties voor alle
leeftijden. Er is veel buitenruimte zodat passagiers
optimaal kunnen genieten van de zon en het landschap. De
boulevard van 323 meter is voorzien van vele faciliteiten
zoals winkels en restaurants, waarbij ook zeer veel nieuwe
restaurantconcepten.
Costa Toscana is het zusterschip van de Costa Smeralda,
het eerste Costaschip dat door vloeibaar aardgas wordt
aangedreven. Anders dan wat men gewoon is van de ietwat
kitscherige schepen van Costa, zijn deze nieuwe schepen
op een totaal andere manier en met veel meer moderne
elementen ingericht. Ook de kajuiten zijn mooi en vooral
ook zeer praktisch.
De Amerikanen
Odyssey of the Seas is het tweede cruiseschip van Royal
Caribbean International in de Ultra Quantum-klasse. Het
schip werd in Duitsland gebouwd. Het voorziene debuut
in de Middellandse Zee kon helaas niet doorgaan. De
première is nu voorzien in de Caraïben.
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Le Commandant Charcot

Seabourn Venture

Tijdens de winter vaart de luxe windjammer tussen de
Canarische Eilanden. En nu we het over zeilschepen
hebben… Misschien vraag je je af wat er gebeurd is met het
nieuwe schip van Star Clipper? Een lang juridisch dispuut
heeft de Kroatische werf doen beslissen om de vijfmaster in
handen te geven van een nieuwe Britse cruisemaatschappij,
Tradewinds. Golden Horizon start op 22 juni met cruises
rond Groot-Brittanië, enkel voor Britten, omwille van corona.

Sea Cloud Spirit - Foto: Mike Louagie
Zustermaatschappij Celebrity Cruises lanceert de Celebrity
Apex op 19 juni vanuit Athene. Eindelijk kunnen we zeggen,
want het schip was reeds in maart 2020 klaar.
Carnival Cruise Lines kreeg onlangs de sleutels van Mardi
Gras, het drijvende pretpark met rollercoaster. Mardi Gras
zal hele jaar door vanuit Port Canaveral zevendaagse routes
varen naar de oostelijke en westelijke Caraïben.
Holland America Line pakt dit jaar uit met het derde schip
uit de Pinnacle-klasse. Aanvankelijk zou het schip Rijndam
gaan heten, maar dat werd veranderd in Rotterdam. Net
als Koningsdam en Nieuw-Statendam beschikt Rotterdam
over succesvolle voorzieningen en innovaties, waaronder
het 270-graden surround-scherm World Stage, restaurant
Rudi’s Sel de Mer en het Grand Dutch Café. Op 1
augustus debuteert het schip in Trieste met een 21-dagen
positioneringscruise richting Nederland.
Vanaf 22 augustus vaart de nieuwe Rotterdam in principe
vanuit Amsterdam naar IJsland en Noorwegen.
Op Norwegian Prima van NCL is het nog een jaar wachten.
Het eerste schip van de Leonardo-klasse wordt gebouwd
in Italië, wat een primeur is voor NCL. Wellicht heeft het
te maken met de affiniteiten van zusterrederijen Oceania
en Regent, die ook trouwe klanten zijn van de Fincantieri
scheepswerf. Oceania kondigde Vista aan voor 2023. De
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ontwerpers hebben goed rondgekeken wat werkt of wat
spectaculair is. Er wordt nog meer aandacht geschonken aan
buitenruimte en zonnedek. Spectaculair zijn de verschillende
infinity pools. Norwegian Prima is een kleiner en stijlvoller
schip dan zijn voorgangers. Vanaf mei 2022 vaart het schip
vanuit Engeland naar IJsland en Noorwegen (en het komt
naar Zeebrugge).
De kracht van luxe
Het luxesegment groeit als nooit tevoren. Silversea
Cruises dat nu eigendom is van de Royal Caribbean groep
blijft verder uitbreiden. Silver Dawn wordt in november
het tiende schip van de ultraluxueuze vloot. Het is een
zusterschip van Silver Muse (2017) en Silver Moon (2020)
Een apart soort luxe vind je bij Sea Cloud, dat voor het eerst
in vele jaren een nieuwe driemaster in dienst neemt: Sea
Cloud Spirit. Met een capaciteit van slechts 135 passagiers
mikt men op een publiek dat op zoek is naar alternatieve,
kleinschalige cruises. Het combineert moderne luxe en
techniek met de beleving van het traditionele zeilen.
Pittig detail: het schip had tien jaar geleden reeds klaar
moeten zijn, tot de oorspronkelijke werf overkop ging.
Daarom is de bouwjaar van een schip altijd het jaar wanneer
een schip wordt opgeleverd. Zelfs al duurt het bouwen
tien jaar. Sea Cloud Spirit start in Rome op 14 september.

Expeditie is de nieuwe luxe
Het jaar 2021 is duidelijk het jaar van de expeditiecruises.
In principe wordt het recordaantal van 14 nieuwe
expeditieschepen gehaald. Dat klinkt veel, maar alle
passagiers van deze 14 schepen samen passen in een
groot familieschip. Alles is relatief. Sommige rederijen als
Swan Hellenic of Lindblad cateren exclusief voor bepaalde
markten, zoals Australië of de Angelsaksische landen.
Andere merken als Aurora Expeditions of Coral Expeditions
zijn hier (nog) niet zo bekend.
Seabourn is natuurlijk wél gekend. Na jaren van succesvolle
expedities met de omgebouwde Seabourn Quest was de
tijd rijp voor twee nieuwe expeditieschepen. Seabourn
Venture start in december met wintercruises in Noorwegen.
Het is een volbloed expeditieschip én een ultraluxueus
boetiekschip. De architecten hebben het schip zo
ontworpen dat je aan boord maximaal kan genieten van
de fenomenale landschappen. Ramen zijn extra groot, van
de observatielounge en de suites tot en met de sauna. Er is
ontzettend veel ruimte op de buitendekken, wat bij andere
schepen soms een probleem is omwille van het stockeren
van Zodiacs. Seabourn Venture zal over 24 Zodiacs, 10
kajaks en twee duikbootjes beschikken.
Een ander geliefd luxemerk is Crystal Cruises. In principe

wordt Crystal Endeavour eerstdaags opgeleverd. Vanaf
eind juli start het ultraluxeuze schip met expeditiecruises
in IJsland. Dit wordt een voorproefje van wat Crystal voor
haar trouwe klanten in petto heeft in regio’s als Japan, het
Russische Verre Oosten, Alaska, de Noordoost Passage,
Zuid-Amerika en Antarctica.
Oceanwide Expeditions, met hoofdkwartier in Vlissingen,
wacht op Janssonius, het zusterschip van Hondius (2019).
Het meest spectaculaire expeditiecruiseschip wordt
ongetwijfeld Le Commandant Charcot van Ponant. Dit
is een vaartuig van een ander kaliber. Het is het eerste
expeditieschip met een hybride voortplanting, waarbij
vloeibaar aardgas de hoofdbrandstof is. Dit schip is zo
sterk en krachtig dat het indien nodig is, door ijs van een
meter dik kan varen. Het schip heeft in Noorwegen de
eerste testvaart gemaakt en was bij het schrijven van dit
stuk op weg naar Groenland om de bemanning te leren
omgaan met extreme ijscondities. De kapitein is alvast
goed voorbereid. Hij is met de krachtigste Russische
atoomijsbreker “50 Years of Victory” gaan varen om zich bij
te scholen.
Topjaar
Hoe tegenstrijdig het na de pandemie ook klinkt, 2021
is een topjaar op gebied van nieuwbouwschepen. Dat
komt natuurlijk door het tijdstip waarop schepen besteld
worden. Van beslissing om een schip te ontwerpen tot
oplevering is minstens vijf jaar nodig. Dat wil zeggen dat
een dipje mogelijk is binnen enkele jaren. Tenzij rederijen
nu bestellingen plaatsen. Want als de werven minder
werk hebben, gaan de prijzen omlaag. Wat voor de reders
attractief is. Bovendien staan ons een pak innovaties te
wachten in het streven naar nul uitstoot.
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De schatten van de

Rode Zee

Dat de Middellandse Zee een goede uitvalsbasis is voor cruiseliefhebbers, is
algemeen bekend. Wie dat wenst, kan zowel de geschiedenis van verschillende
culturen uit de oudheid ontdekken als proeven van het hedendaagse karakter van
de mediterraanse landen. Veel minder bekend is dat de Rode Zee minstens even
boeiend is. Op nauwelijks enkele uren vliegen opent zich een totaal andere wereld
met een geschiedenis die zo mogelijk nog ouder en rijker is. Het noordelijke deel
van de Rode Zee wordt door steeds meer cruiserederijen in de vaarschema’s
opgenomen, waarbij cultuur, natuur en geschiedenis dè grote blikvangers zijn. Het
zijn troeven waaraan landen als Jordanië of Egypte alvast geen tekort hebben. We
geven u graag een voorproefje.
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Duiken in het Ras Mohammed Nationaal Park

Suezkanaal
Gizeh

Ain Sukhna

Petra
Aqaba
Sharm El Sheikh

Luxor

Safaga
Jeddah

Rode Zee

De Moskee van Sharm El Sheikh
Het Gizeh plateau met de sfinx en de piramide van Cheops.

De Rode Zee is meer dan de verbinding tussen de
Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Dat mag
dan wel de manier zijn waarop men in West-Europa
naar het gebied kijkt, maar net als de Middellandse
Zee heeft de Rode Zee een rijke geschiedenis. Ruim 4,5
millenia geleden ondernamen de Oude Egyptenaren
al handelsexpedities in dit gebied - het mag dus
niet verwonderen dat er rond de Rode Zee heel wat
interessante historische plaatsen te vinden zijn. Wie
er op cruise gaat mag zich verwachten aan een flinke
dosis geschiedenis, gecombineerd met boeiende
steden en overweldigende natuur, zowel op het land
als in het water. Zo waarderen duikliefhebbers de Rode
Zee omwille van de helderheid en biodiversiteit. Ook
de woestijnen in het gebied zijn een bezoek meer
dan waard: onoverzichtelijk en indrukwekkend met
een vleugje mysterie. Dat warm weer een garantie is,
is mooi meegenomen voor cruiseliefhebbers, want
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zeg nu zelf: met een kleurtje terugkomen verlengt het
vakantiegevoel, toch?
In het noorden van de Rode Zee, aan de Golf van Suez,
ligt de stad Ain Sukhna, een typisch toeristische stad die
meer te bieden heeft dan men op het eerste zicht zou
vermoeden. Het is een trekpleister voor vogels vanuit
drie continenten; wie op pad gaat met een verrekijker of
fototoestel kan er soorten spotten die je meestal enkel
in National Geographic magazine kan zien. Ain Sukhna
heeft prachtige stranden waar je lekker kan luieren en
van een drankje sippen bij een rustige bries, al kan
je vanuit de stad ook historische uitstappen maken.
Op anderhalf uur rijden kan je ten zuiden van Cairo
Gizeh bezoeken. Voor wie nooit eerder de drie grote
piramiden en de Sfinx bezocht; dit moet je beslist in het
programma opnemen. Zowel de Piramide van Cheops
als die van Chefren zijn indrukwekkende bouwwerken,

vooral wanneer je er bij stilstaat dat ze meer dan 4.500
jaar geleden werden gebouwd. Wie een zwak heeft voor
archeologie, raden we aan om een achttal kilometer
zuidelijker Saqqara te bezoeken, een plek die nog ouder
is en waar onder andere de trappiramide van Djoser
uit de derde dynastie kan bezocht worden, de oudste
piramide ter wereld. Saqqara heeft een geschiedenis die
teruggaat tot de eerste dynastie van het Oude Egypte zowat 3.150 jaar voor Christus.
Aan de andere kant van de Rode Zee, maar nog steeds
in Egypte is Sharm El Sheikh gelegen aan het meest
zuidelijke punt van het Sinaï schiereiland. Wat in de
jaren 70 nog een visserdorp was, is uitgegroeid tot
een toeristische trekpleister waar men naar hartelust
kan shoppen in de honderden kleine winkeltjes - of in
exclusieve zaken van ‘s werelds grootste merken. Sharm
El Sheikh is een populaire duikbestemming. In het Ras

Mohammed Nationaal Park kan er gedoken worden
naar koraalriffen waartussen wel 1000 soorten vissen
of andere zeedieren leven, zoals zeeschildpadden en
haaien. Tijdens het duiken of snorkelen spot je met wat
geluk kleurrijke clownvissen of papegaaivissen.
Sharm El Sheikh ligt in het uiterste zuiden van de Golf
van Aqaba, genoemd naar de meer noordelijk gelegen
stad in Jordanië. Aqaba is een oude stad, er waren ruim
6000 jaar geleden al nederzettingen. Van die periode is
er niets meer te vinden; wie wat cultuur wil opsnuiven,
kan dat doen in Alya, waar de overblijfselen van de
antieke stad uit de 12de eeuw kunnen bezocht worden.
Aqaba is vooral een rustig-aan vakantieplek waar men
kan genieten van het mooie weer, een drankje en de
mogelijkheid om te duiken. Dan is een uitstap naar Petra
een veel beter idee.
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Geuren en specerijen in Jeddah

Petra in Jordanië

De Tempel van Hatsjepsoet

Je kent Petra misschien van de plek waar de Heilige
Graal was verstopt in de film Indiana Jones and the
Last Crusade. In werkelijkheid is het de hoofdstad van
het vergeten rijk van de Nabateeërs. Veel is er over
de Nabateeërs, die de stad rond 100 voor Christus
bouwden, niet bekend. Om Petra te bereiken, moet een
8-kilometer lang pad - de Siq - gevolgd worden door
een smalle kloof die soms maar een paar meter breed is.
Aan het eind ligt El Khazneh Firaum - de schatkamer van
de Farao - een tempel uitgehouwen in de rode rotsen.
Het bijna 40 meter hoge bouwwerk was het graf van een
van de koningen van Petra. Het grootste monument in
Petra is El Deir, een tempel voor de Nabeteese koning
Obodas I. Wie de kans heeft, moet de wandeling door
de Siq ‘s avonds overwegen; dan is de kloof verlicht
door fakkels die de schaduwen van de grillige rotsen
tot leven doen komen terwijl er Bedoeïen muziek wordt
gespeeld. Het is een intense ervaring in wat enkel als
een mysterieuze omgeving kan worden beschreven. Een
absolute aanrader!
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De volgende aanrader is er een van formaat. Via de
Egyptische havenstad Safaga zijn uitstappen mogelijk
naar Luxor, in de oudheid bekend als Thebe. Aan de
oostelijke kant van de Nijl is hier de archeologische
site van Karnak gelegen. Hier vind je de tempel van
Amon, waar je naartoe gaat via een weg omzoomd
door sfinxen. De tempel is opgebouwd uit verschillende
delen, met een grote binnenplaats, de tempel van
Ramses III, een zuilenzaal die je naar een obelisk brengt
en uiteindelijk het inner sanctum van de Tempel van
Thoetmosis III. Iets zuidelijker kan de Luxortempel
bezocht worden, gebouwd in opdracht van Farao
Amenhotep.
En al zijn deze bouwwerken bijzonder indrukwekkend,
de archeoloog in u zal vooral naar boven komen bij
een bezoek aan de westelijke oever van de Nijl. In de
eerste plaats is er de tempel van Hatsjepsoet, een van
de weinige vrouwelijke farao’s - ze was ten andere de
eerste vrouw van farao Thoetmosis II. Het is een enorm
gebouw met een gigantisch plein ervoor dat in de

De Luxortempel, gebouwd in opdracht van farao Amenhotep

tijd van de farao een prachtig aangelegde tuin was
met bomen en planten uit zuidelijker Afrika. Het zijn
echter de rotsformaties achter de tempel die voor een
boeiende uitstap zullen zorgen, want daar ligt de Vallei
der Koningen verborgen. Hier werden de farao’s van de
18de, 19de en 20e dynastieën in het geheim begraven.
Er zijn vandaag 63 graven bekend; het beroemdste
is ongetwijfeld dat van Toetanchamon. Het was intact
toen Howard Carter het ontdekte in 1922, en al was
het gevuld met schatten, het graf zelf is verre van het
mooiste. Van alle graven zijn er maar een tiental open
voor het publiek en als we er enkele mogen aanraden,
dan zijn dat vooral deze van Ramses III, Ramses IV en
Seti I, al is deze laatste ook een van de duurste om
te bezoeken. Wie de Vallei der Koningen - of de iets
zuidelijker gelegen Vallei der Koninginnen - bezoekt,
moet rekening houden met een soms loden zon; neem
dus best een hoed en voldoende water mee. Een uitstap
naar de grafkamers, versierd met prachtige hiërogliefen
en basreliefs is dat echter meer dan waard.

Aan de andere kant van de Rode Zee is Jeddah dan
weer een totaal andere ervaring. Jeddah, dat oa. op het
vaarschema van MSC staat - is de op een na grootste
stad in Saoudi Arabië en is pas toegankelijk voor
toeristen sinds 2019. Het is een snelgroeiende stad
met heel wat moderne gebouwen, maar je kan er Al
Balad, het typische oude stadsgedeelte gaan verkennen
of slenteren door de straatjes van Souq Al Alawi,
waar de geur van onbekende specerijen en kruiden
even aanstekelijk is als de kleuren van de traditionele
gewaden die er te koop worden aangeboden. En dan
is er nog de Koning Fahd fontein, een gigantische
waterstraal die meer dan 300 meter de lucht in wordt
gespoten! Om je een idee te geven, er hangt constant
zo’n 18 ton water in de lucht dat met een snelheid van
375 km/u de opening op de grond verlaat.
Dit zijn maar enkele van de bezienswaardigheden die
makkelijk kunnen bereikt worden tijdens een cruise aan
de Rode Zee. Hopelijk kunnen ze je inspireren om er nog
andere te ontdekken!
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Op of in het water

Op of in het water

zeilen… keuze genoeg. Met de komst van kleine
cruiseschepen werd het opnieuw mogelijk om dit
te implementeren in het design. Je kan moeilijk
een zwemplatform creëren op een schip met 5.000
passagiers. Daar werd een andere oplossing voor
gevonden: de privé eilanden.

Tekst & foto’s: Mike Louagie

Midden jaren tachtig werden op de Wärtsiläscheepswerf in Finland twee bloedmooie, hagelwitte
cruisejachten geboren: Sea Goddess I en II. Ze waren
uitgerust met iets dat nieuw was voor een cruiseschip:
een platform achteraan op het schip, net zoals op echte
motorjachten. De ‘marina’ was ideaal om een duik in
het water te nemen, of om op een surfplank te springen.
Als Seadream I en II maken deze schepen nu nog steeds
veel cruisende watersporters gelukkig.

een zeer vernuftig systeem ontworpen, waarbij met één
druk op een knop het achterdek omhooggaat om een
teakhouten platform te ontplooien. Met een hendel
kan de hoogte van het platform geregeld worden.
Om passagiers in Zodiacs te laten instappen wil je
uiteraard dat ze dat veilig en droog kunnen doen. Voor
zwemmers is het makkelijker als het platform net tegen
het wateroppervlak is, omdat aan boord klauteren anders
een hele opgave is.

In de jaren negentig werd het idee gekopieerd op
schepen als Club Med 2 en Wind Surf. Toen Ponant in
2010 startte met de bouw van de vier ‘sisterships’ werd
het idee van een ‘marina’ in een nieuw kleedje gegoten.
Het platform was dan vooral bedoeld om passagiers
ultraveilig te laten inschepen in de Zodiacs tijdens
bijvoorbeeld expeditiecruises in polaire gebieden. In
regio’s als de Middellandse Zee veranderde het karakter
van het schip van expeditieschip in jacht.

Het systeem is helemaal formidabel voor de kajakkers. Je
neemt plaats in de kajak die droog op het platform klaar
ligt. Dan activeert een officier het hydraulisch systeem
en zakt het platform onder water, zodat je kajak plots
drijft. Gewoon even peddelen, en je bent weg. Terug aan
boord komen is misschien nog spectaculairder.

Voor de zes Explorers van Ponant werd in Nederland
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Watersporten hebben serieus aan populariteit
gewonnen, niet alleen op vakantie. Bootje varen,
zwemmen, kajakken, surfen, wake boarden, peddelsurfen
(‘suppen’ van SUP of stand up paddle board), jetskiën,

Aansprakelijkheid
Iedere ervaren cruiser weet dat zeker de Amerikanen als
de dood zijn voor een proces. Wees dus niet verwonderd
als je eerst een papier (‘waiver’) moet ondertekenen als
je in zee wil zwemmen of zeilen. Sowieso staat er altijd
iemand van de bemanning op de uitkijk. Ooit kapseisde
ik met een Laser-zeilboot in de Caraïben. Het leek alsof
er aan boord van Seadream I plots een rampenplan in
werking trad.

Endeavour krijgt een zespersoons duikboot. Stel je voor,
Antarctica ontdekken onder water!
Ook Scenic wilde voor haar ultra luxejacht Scenic Eclipse
naast de twee helikopters ook uitpakken met een
duikboot. Het werd een U-Boat Worx Cruise Sub 7, voor
zes gasten… die bereid zijn om een aantal honderden
euro’s neer te tellen voor een duik van 20 minuten.
En de nieuwe Seabourn Venture zal met twee minionderzeeboten voor zes passagiers uitgerust zijn. Het zijn
futuristische vaartuigen die uit een stripverhaal lijken te
komen.

Onderwater
Expeditie en cruiseyachting liggen ongetwijfeld aan de
basis van de groeiende interesse om iets met, in of op
het zeewater te doen.
Crystal Cruises was de eerste om in 2015 een
miniduikboot te introduceren aan boord van Crystal
Esprit. Naast de bestuurder kunnen in de grote
plexiglazen bubbel twee passagiers zitten. Het is ideaal
om in heldere, tropische wateren van de kleurrijke
onderwater fauna en flora te genieten. En thuis of op
social media iedereen jaloers te maken met de foto’s (ja,
ook dat is een hype). Het nieuwe expeditieschip Crystal
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Zin in Exclusief

Tekst: Mike Louagie

Tijdens een interview, rond de eeuwwisseling, vertelde de voormalige CEO van een luxe
cruisemaatschapppij dat “kleine schepen een uitstervend ras zijn”. Twintig jaar later krijgt hij
dik ongelijk. Zijn verkeerde inschatting was gebaseerd op wat er toen verteld werd. Schepen
bouwen en exploiteren was duur. Om de prijs van een cruise redelijk te houden had je meer
passagiers nodig, om de kosten te drukken. Het beste voorbeeld is de kapitein. Is een schip
groot of klein, dat maakt niet uit. Je moet een kapitein hebben, en zijn wedde uitbetalen. Maar
het maakt een verschil of je dat loon moeten laten betalen door 100 passagiers, of 2500.
Cruises sleepten ook lang een oubollig imago mee
van saaiheid, oppervlakkigheid en verveling. De komst
van Sovereign of the Seas in 1987 luidde het tijdperk
in van het ultieme drijvende paradijs. De capaciteit van
2.800 passagiers liet de wereld duizelen. Wisten ze
toen veel dat er ooit schepen zouden komen met meer
dan het dubbele aantal passagiers. De jaren daarop
volgden schepen die groter werden, en spectaculairder.
Wandelpromenades en atriums waren enkel mogelijk
door de kolossale afmetingen van de nieuwe schepen.
Opwindende innovaties moesten zorgen voor
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meer passagiers, en vooral, jongere. Omdat cruises
betaalbaarder werden, kan men zeggen dat het idee van
schaalvergroting geslaagd is. Een nieuwe generatie van
cruisereizigers was geboren.
Welvaart
Toen die generatie ouder werd, en op zoek was naar
nieuwe bestemmingen en belevingen, was de tijd rijp
om te investeren in luxe en kleinschaligheid. Dat viel
ook samen met een toegenomen weelde. Mensen

konden zich wat meer veroorloven. Ze wilden niet méér,
ze wilden beter. De jongere liefhebbers van luxe waren
hardwerkende entrepreneurs of hadden een vrij beroep.
Met geld, maar weinig tijd. De ouderen, die hadden een
overschot aan tijd én budget.
Eigen aan de welvaart is het gemak waarmee wordt
gereisd. Velen onder ons beseffen na dit coronajaar
hoe vaak ze voordien in een vliegtuig stapten. Die
vanzelfsprekendheid heeft zeker geholpen om de
kleinschalige cruises een boost te geven. Mensen
hebben nu meer dan ooit ‘bestemmingshonger’. Dat
hoeft niet altijd met een luxeschip te zijn. Als het maar
kleinschalig is, zodat je optimaal van de bestemming kan
genieten, zonder overspoeld te worden door duizenden
andere toeristen.
Intense reisbelevingen
Een apart soort cruiseluxe is het fenomeen

expeditiereizen. Het eerste echte expeditiecruiseschip,
Lindblad Explorer, werd gebouwd in 1969. Het
duurde lang voor andere schepen volgden. Nu kan
men echt spreken van een expeditie-boom, met 14
nieuwe schepen dit jaar, gevolgd door nog meer in de
volgende jaren. Zijn dit allemaal reizigers die van de
grote cruiseschepen komen? Absoluut niet. Vaak zijn
het mensen die niet cruisen, maar bv. wel een nietalledaagse reis naar Patagonië of een safari boeken.
Beter, Best
Als we terugkijken op de laatste tien jaar zien we hoe
het cruiseaanbod ontzettend rijk is geworden: merken,
serviceniveaus, hardware en concepten. Algemeen
ziet men ook hoe cruises een sector is waar alles
gestroomlijnd loopt, volgens bewezen scenario’s en
technieken. Enkele voorbeelden: de fijne manier waarop
je door het personeel herkend en aangesproken wordt.
De efficiëntie waarmee je suite wordt schoongemaakt,
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De overname van Paul Gauguin Cruises door Ponant
past perfect in dit plaatje: op ontdekkingsreis gaan naar
de Franse overzeese gebieden, met een fijn schip en
omringd door de Franse savoir-vivre. We zijn benieuwd
naar de nieuwe schepen (besteld in Noorwegen).
Foto: Arnau Ferrer

terwijl je van het ontbijt geniet. De sommelier die nog
weet dat je van Chablis houdt. Cruises zijn gewoon zo
goed geworden dat mensen blijven terugkeren, keer op
keer.
Prijs - Kwaliteit
Inherent aan cruisemanagement is het heel fijn
beheersen van kosten, tot grote tevredenheid van
de klanten. Ervaren cruisepassagiers zullen unaniem
vertellen dat luxecruises een pak goedkoper zijn dan
wat je van een vergelijkbaar niveau krijgt aan land. Een
luxeweekend in een boetiekhotel kost vaak evenveel als
een volle week op een vijfsterrenschip. Met een schip
krijg je er bovendien meerdere bestemmingen bij.
Differentiatie
Een Amerikaanse passagier vertelde me ooit “er zijn
schepen voor democraten en er zijn schepen voor
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republikeinen.” Het klopt dat elk merk zijn fans heeft.
Door zorgvuldig te timmeren aan elementen van het
merk creëer je een trouw publiek. Oceania is een goed
voorbeeld. De rederij was de uitvinder van de ‘upperpremium’ categorie. Dat was een slimme zet. Het andere
merk uit dezelfde NCL Holding, Regent Seven Seas
Cruises, heeft altijd de ‘ultra-luxury, all-inclusive’ vaandel
gezwaaid.
Crystal-, Seabourn- en Silversea-klanten gaan zelden
elders kijken. Ze weten waar de luxe voor staat.
Sommigen zweren bij één schip, zoals Europa 2 van
Hapag-Lloyd Cruises.
Hun affiniteiten liggen anders. Ze delen wel de zin voor
de kleinschaligheid en de luxe.
Bijna ongemerkt zijn nieuwe rederijen ontstaan. Ponant
bestaat meer dan dertig jaar, maar het is pas sinds
2009 dat het Franse merk zich profileert als een Fransinternationaal product dat de ene keer expeditie, dan
weer yachting is. Kleinschalig, sowieso.

Riviercruisemaatschappij Scenic verraste iedereen door
plots met ultraluxeuze expeditieschepen te beginnen.
Idem voor Scylla, een grote Zwitserse rivierrederij, die
besliste om de Bremen van Hapag-Lloyd aan te kopen.
CroisiEurope kocht een tweedehands Silversea schip, dat
nu als La Belle des Océans gemoedelijke zomercruises
rondom Corsica vaart.
In Griekenland timmert Variety Cruises verder aan haar
reputatie als aanbieder van kleinschalige schepen en
jachten, om ondermeer bestemmingen als de Seychellen,
Tahiti, de Kaapverdische Eilanden intens te kunnen
beleven. Maar het is toch vooral Griekenland waarmee
ze scoren: hier ontdek je werkelijk de minst gekende
maar meest authentieke Griekse Eilanden. De rederij
begrijpt goed wat de noden zijn van de nieuwe generatie
klanten. Geen enkele van hun schepen neemt meer dan
50 passagiers aan boord. Je bent dus aan het goede
adres als je een direct contact wil hebben met het land
dat je bezoekt. Variety Cruises is ideaal voor wanneer je
het jachtgevoel opzoekt en een losse, actieve vakantie wil
beleven. De crew zal je ook meer behandelen als goede
vriend aan boord dan als passagier.
Een andere Griekse rederij --een nieuwkomer—is Elixir

Cruises. Met hun boetiekschip Elysium (25 hutten)
beloven ze een ‘immersie in de magie van de Griekse
Eilanden’ en cruises volgens het principe van ‘een
gezonde geest in een gezond lichaam’. Copywriters
kunnen het toch zo goed omschrijven. Alleszins, een
rederij als Elixir ziet een opportuniteit. Mensen zijn op
zoek naar alles, behalve doorsnee. Mensen willen bewust
genieten en gezond leven. Aan boord is een meditatieen yoga coach. Er is veel aandacht voor het individu.
Het is jouw vakantie, jij beslist. “You only live once” geldt
meer dan ooit.
Hotel start cruiserederij
Waar misschien nog het meest wordt uitgekeken is het
eerste schip van de Ritz-Carlton Yacht Collection. De
gelijknamige luxe hotelketen laat drie megajachten
bouwen van 190 meter lang, met slechts 149 suites.
De beleving zal zijn als in een luxe boetiekhotel, met
veel aandacht voor topgastronomie, spa en wellness,
en bijzondere bestemmingen in de Middellandse Zee,
Noord-Europa en de Caraïben. De bouw verloopt echter
trager dan voorzien door financiële problemen op
de Spaanse werf. Het zou best kunnen dat een nieuw
cruiseclientèle ontstaat: mensen die de Ritz-Carlton
hotels kennen en wel eens een van hun schepen wil
ontdekken.
Een ding is zeker: kleinschaligheid, diversiteit en luxe
staan meer dan ooit op de kaart.
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Riviercruises blijven een apart hoofdstuk binnen de
cruisewereld. Sommige fervente cruisers zweren bij
reizen per zeeschip, andere zijn helemaal verknocht aan
het meer gezapige tempo van het panoramische cruisen
op rivierschepen. Tegelijk wisselen steeds meer mensen
beide reisformules af. Hoe dan ook, riviercruises eisen
hun aandeel op binnen de cruisewereld. Met evenveel
diversiteit qua service-niveau en beleving aan boord
dan op de grote cruiseschepen. Wij pikten er 4 uit om
te vergelijken: twee Amerikaanse en twee Europese
rederijen. Van comfortabel tot luxueus en zelfs een
tikkeltje excentriek…

Tekst: Tom Geerts

Riviercruises: new kids in the dock
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CroisiEurope is een gevestigde waarde, en allicht de
best gekende riviercruisemaatschappij voor Belgische
klanten. Frans van oorsprong én van management, maar
zeer toegankelijk voor iedereen. Prijs-kwalitateit scoort
de rederij prima en ook het uitgebreide aanbod aan
bestemmingen en thema’s draagt bij tot de populariteit
die de rederij de afgelopen 45 jaar heeft opgebouwd.
De service is consistent op de hele vloot, tegelijk zijn
niet alle schepen even hedendaags. De classificatie bij
CroisiEurope gebeurt met ankers (in plaats van sterren),
waarbij de nieuwste schepen aan een hogere standaard
voldoen omwille van de zeer moderne uitstraling en

faciliteiten. De hele vloot bestaat uit niet minder dan 55
schepen waarvan de capaciteit sterk varieert in functie
van het ontwerp en de bestemming.
Fiets- en wandelcruises in Europa zijn al langer
populair en voor wie het écht kleinschalig zoekt, biedt
CroisiEurope ook cruises aan op de mooiste kanalen van
Frankrijk aan boord van woonboten. Sinds 2013 zijn er
ook cruises waarbij je de eeuwenoude tradities en cultuur
in Vietnam en Cambodja ontdekt vanop de Mekong.
Denk aan de mystiek van Angkor Wat, boottochten
langsheen drijvende markten, de natuurlijke pracht van
Halong Bay, traditionele dansen en heilige tempels. Een
mens zou van minder gaan dromen over reizen. Ook het
nieuwbouwschip African Dream is zo’n pareltje, waarbij je
een combinatiereis maakt in en rond het Chobe National
Park in Botswana, de machtige Victoria watervallen op de
grens van Zimbabwe en Zambia bezoekt en verschillende
land- en watersafari’s beleeft.
Onze conclusie? CroisiEurope biedt een ruime keuze
riviercruises aan voor ieders budget en reiswensen.
De service is degelijk en ook voor families is dit een
uitstekende keuze. Let goed op het niveauverschil in
schepen.
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AMA Waterways is Amerikaans, met een stevig aantal
trouwe fans. Veel daarvan komen uit het Verenigd
Koninkrijk, waar ook een groot deel van de medewerkers
de afvaarten op het Europese vasteland bedient.
Zeer internationaal actief dus en bovendien bijzonder
professioneel. Niets wordt aan het toeval overgelaten
en deze luxerederij scoort dan ook zeer hoog op vlak
van service, gastronomie én excursies. Die laatste zijn
ook inbegrepen in de prijs, evenals het gebruik van
de fietsen aan boord. Iets wat door de meeste gasten
bijzonder wordt gewaardeerd. Op veel plaatsen kan je
dezelfde route die het schip aflegt, met de fiets doen.
Een absolute aanrader.
De klassieke maar stijlvol ingerichte schepen zijn
gebouwd met het comfort van elke passagier in het
achterhoofd. Ruime kajuiten en publieke lounges met
meer dan voldoende plaats voor iedereen. Tegelijk zijn
er minder passagiers aan boord dan op gelijkaardige
cruiseschepen, waardoor het ruimtegevoel vergroot.
De Europese schepen van de vloot zijn deel van La
Chaîne des Rôtisseurs, een prestigieuze culinaire
gemeenschap van topchefs. Inclusief bijpassende wijnen
bij elk gastronomisch gerecht, dat spreekt. Bordeaux, de
Rhône en andere Franse (wijn)streken zijn om die reden
bijzonder populaire vaarroutes.
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Onze conclusie? AMA Waterways is er voor ervaren
cruisers die het totaalpakket van deze op-en-top
verzorgde cruises naar waarde weten te schatten. Actieve
50-plussers die overdag graag fietsen en ’s avonds
genieten van een gastronomische maaltijd of een goed
glas wijn.
VIVA Cruises is een Duitse riviercruiserederij, waarbij de
netheid en een oerdegelijke Europese service meteen
opvallen. De meeste schepen uit de vloot zijn zeer
modern. De rederij quoteert zichzelf met een ‘5-star
service’. Wij houden het schip in het midden en zouden
het adviseren als Premium. De all-inclusive service,
inbegrepen faciliteiten zoals een gevulde minibar en
premium dranken aan boord, sauna en jacuzzi, gratis
gebruik van fietsen aan boord… hier krijg je veel waar
voor je geld. De Donau en Rijn zijn hier de absolute
sterkhouders, met culturele topsteden zoals Keulen,
Düsseldorf, Wenen, Frankfurt en Boedapest.
VIVA Cruises denkt ook aan de totaalbeleving, voor
tijdens en na de cruise. Er is een zeer ruime keuze aan
optionele excursies of je kan je verblijf met enkele dagen
verlengen voor of na de cruise met de aangeboden
prijskwalitatieve pakketten. Verschillende themareizen,
zoals de Kerstmarkten en Nieuwjaarscruises, vierdaagse

wellnesstrips en andere minicruises zijn vaak ruim
van tevoren volgeboekt, dus snel zijn luidt hier de
boodschap.
Onze conclusie? VIVA Cruises biedt de klassieke
vaarroutes aan in een modern jasje aan boord van stijlvol
ingerichte schepen met veel inbegrepen faciliteiten.
Ideaal voor koppels op zoek naar een ontspannen
vakantie op eigen tempo.
Uniworld is vrij nieuw in het aanbod. De unieke sfeer
van luxe riviercruises, maar dan met een eigenzinnig
karakter. Voor klanten die houden van rust en luxe, maar
tegelijk op zoek zijn naar eens-iets-helemaal-anders. De
boetiekschepen zijn drijvende kunstgalerijen op zichzelf,
en stuk voor stuk pareltjes. De inrichting is stijlvol, en alles
is afgewerkt met de fijnste materialen. Hoewel elk schip
er anders uitziet, doet het vaak denken aan de verfijnde
luxe van échte boetiekhotels. Op het ene schip waan je
je in het New York van de jaren ’30, dan weer in Versailles
en nog een ander is Venetiaans chique. Op de Amazone
in Peru vaar je in een met tropisch hout bekleed schip
in koloniale stijl, en op de Ganges Voyager in India kan
je terecht in de Maharaja Suite die prachtig is ingericht
in oosterse en etnische stijl. Er is zelfs een aparte lijn
speciaal ontworpen voor jongeren (U by Uniworld) die

zeer strak en modern oogt. Kortom, design staat hier
centraal en géén 2 suites zijn hetzelfde.
De culinaire specialiteitenrestaurants zorgen steeds
voor dagverse ingrediënten waarbij het principe farmto-ship wordt toegepast. Voor foodies, zonnekloppers,
wellnessfanaten, sportievelingen en cocktailliefhebbers
is dit het neusje van de zalm – omwille van de vele
inbegrepen faciliteiten. Ook aan land wordt dat niveau
doorgetrokken dankzij de ruime keuze aan excursies,
zoals bijvoorbeeld een gegidst museumbezoek ná
officiële sluitingstijd of een privé optreden van een
strijkorkest in een exclusief decor. Cruisen doe je
hier - hoe anders - op basis van all-inclusive service,
mét inbegrip van de excursies. Ook bij de andere
riviercruiserederijen zijn minstens de dranken tijdens de
maaltijden steeds inbegrepen in de prijs.
Onze conclusie? Uniworld kan zonder twijfel op
hetzelfde niveau geplaatst worden dan de betere
luxerederijen, zoals Silversea of Seabourn. Voor
wie houdt van dat tikkeltje excentriek. Design- en
kunstliefhebbers halen hier hun hart op.
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Beelden: Norwegian Cruise Line en MSC Cruises

R.I.P. grote cruiseschepen?
Wie dacht dat met de stijgende vraag naar kleinere
schepen en luxeyachts de interesse voor grote
familieschepen zou verdwijnen, heeft het mis. Althans, de
situatie is dan wel delicaat, de toekomstvisie is bijzonder
helder. De bottom line is: er zal terug gecruised worden,
met meer capaciteit en keuze dan ooit voorheen. Reeds
van in het prille begin van de pandemie, zijn de grote
cruiserederijen – en daarbij vele belanghebbende
externe partijen zoals lokale havens, organisators van
stadsexcursies enzovoort – bezig met een reddingsplan
voor de sector. Cruisen blijft voor ondermeer Amerikanen
een van dé populairste reisformules. Niet te vergeten dat
omzet en jobs die ermee gemoeid zijn, een economie op
zich vormen. En als het regent in New York …
De stijgende vraag in Europa – Duitsland alleen al zit
momenteel aan zo’n 9% passagiersaandeel (!) wereldwijd
– heeft door de crisis dan wel een stevig gat geslagen, de
investeringen en inspanningen van de industrie liepen
gestaag verder. De pauze in cruise-activiteit resulteerde
in nog meer onderzoek naar de ultieme cruise-beleving.
En dat omvat vele elementen:
- Gezondheid en welzijn van passagiers en crew is
de absolute topprioriteit van zowat álle rederijen, niet
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verwonderlijk. Vandaag eisen doorgaans enkel de
Amerikaanse cruisemaatschappijen een verplichte
vaccinatie. Voor andere zoals MSC of Costa Cruises
wordt een negatieve PCR-test gevraagd (bovenop een
reeks andere, weloverwogen protocols en maatregelen).
Het is zeker niet uitgesloten dat ook zij op langere
termijn een bewijs van vaccinatie zullen vragen. Recent
onderzoek toonde aan dat de overgrote meerderheid
van de fervente cruisers* te vinden is voor een verplichte
vaccinatie.
- Milieuvriendelijke schepen: hoewel dit onderwerp
door de pandemie even naar de achtergrond leek te zijn
geschoven, is het nog steeds een van de belangrijkste
factoren voor de (duurzame) toekomst van cruises. Ook
hier zijn het de megaholdings die de grootste stappen
nemen in het ontwikkelen en implementeren van
allerhande innovatieve en technologische toepassingen
die een zo min mogelijke impact hebben op het milieu.
Zero impact cruising is het ultieme streefdoel, hoewel
volgens velen niet realiseerbaar. Neemt niet weg dat
de evolutie ernaartoe in volle expansie is; denk maar
aan varen op groene waterstof (gewonnen uit wind-

en waterenergie) en met brandstofcellen. Vergeet
daarbij zeker ook niet de kleinere (expeditie)rederijen
zoals Ponant en Hapag-Lloyd, die reeds met succes
verschillende clean ships in de vaart hebben genomen.
- Beveiliging aan boord: nog meer dan ooit zal een
cruiseschip een safe haven vormen voor een zorgeloze
vakantie aan boord. Ook hier zorgen tal van touchless
toepassingen in combinatie met een uitgebreide
persoonlijkheidscheck voor een verhoging van het
veiligheidsgevoel.
- Beleving ter plaatse: rondreizen zonder je koffers uit
te pakken, het blijft een belangrijk verkoopsargument.
Voor wie zo veel mogelijk van de bestemming zelf wil
genieten, is het van belang dat de - al dan niet door de
rederij georganiseerde - excursies zorgeloos kunnen
verlopen. De streek op eigen houtje verkennen is
eveneens een belangrijke factor om wél of net niet
voor een bepaalde bestemming te kiezen. De situatie
verandert snel dus we spreken met 2 woorden, maar de
vooruitzichten zijn positief en ook hier hoopt men op een
situatie die op een redelijke termijn vergelijkbaar zal zijn
met wat vroeger kon. De gouden vuistregel: doe niet op
reis wat je thuis ook niet zou doen !
Het gezamenlijke doel is mensen opnieuw bewust
maken van het plezier van cruisen en het gemak van
reizen per groot schip, en dat op een van de veiligst

mogelijke manieren. Frank del Rio, de invloedrijke
bestuursvoorzitter van de NCL-groep, noemde onlangs
in een interview cruiseschepen een van “de veiligste
plekken op aarde”. Allicht wat kort door de bocht, maar
de uitspraak ontging alvast niemand. Bestaande schepen
varen met verminderde capaciteit. Nieuwe schepen
worden vooral gebouwd met steeds meer aandacht voor
persoonlijke ruimte en buitenomgeving. De gloednieuwe
Norwegian Prima is daar niet toevallig een voorbeeld
van. Grotere promenades en zonnedekken, meer
openbare ruimtes die volledig naar het water gericht zijn,
meer balkonhutten.
Tot slot lijkt de kans dat er opnieuw een (virus)uitbraak
zou komen op een groot schip, nu haast recht evenredig
te zijn met het aantal mensen dat niet gevaccineerd
zou zijn. Dat komt bovenop alle reeds geldende
protocols en maatregelen, van het dagelijks checken van
lichaamstemperatuur en voortdurend ontsmetten van alle
openbare voorzieningen aan boord, tot extra PCR-tests.
Nog niet hélemaal zoals vroeger dus maar dat grote
cruiseschepen terug massaal zullen uitvaren, is vrijwel
zeker.
* Ook ATC Cruises deed in april en mei 2021 een
grootschalige enquête onder haar klanten. Hieruit
bleek dat 90% van de bevraagden het eens was met de
vaccinatieverplichting.
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Reis
bijstand

Volgende editie: een om naar uit te kijken
In volgend Cruise Magazine n° 58 (September 2021)

Cruisen naar Azië
Wie er ooit is geweest, krijgt er niet genoeg van. Voor heel
wat mensen blijft Azië echter een mysterieus continent
met een bijzondere aantrekkingskracht. We overlopen
een aantal van bestemmingen die je kunnen verwonderen
tijdens een cruise naar het uitgestrekte gebied.

De ruwe schoonheid van Groenland
Als er een bestemming is die de afgelopen jaren
enorm aan populariteit heeft gewonnen, dan is het wel
Groenland. Misschien is het onze drang om ongerepte
gebieden te (her)ontdekken. Groenland ontvangt
de toeristen graag, al staat alles in het teken van de
bescherming van de natuur en cultuur. We brengen een

Disko Bay is maar een van de waanzinnig mooie plekken die te
ontdekken zijn in Groenland, waar ijs, natuur en walvissen heersen. Is
Groenland uw volgende cruisebestemming?

Wat er ook gebeurt op reis …
met VAB ben je altijd gerust.

reisreportage!

Cruisen anno 2021
De zomer van 2021 is de eerste sinds lange tijd dat
men weer op cruise kan vertrekken, albeit aarzelend.
In onze volgende editie gaan we na hoe dat in z’n werk
ging, welke maatregelen er noodzakelijk waren en hoe
bestemmingen zich aanpasten. Mike Louagie offerde zich
op en ging op cruise naar Griekenland, oa. met Ponant.
Een terugblik, maar tegelijk ook een kijk op het cruisen
van de toekomst, waarbij er nog altijd met Covid-19 moet
worden rekening gehouden.
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ATC Cruises kiest voor
VAB-Reisbijstand.

Voor de Zomer van 2021 is Griekenland een van de meest populaire
bestemmingen. Wij gingen er op cruise en brengen verslag uit!

Boek je ideale bescherming op reis
bij je cruisespecialist of vertrouwd reiskantoor.

Cruise in 2022 met het nieuwste schip
(Rotterdam) vanuit Amsterdam

Een aanbieding van

& partners-reiskan
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