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De foto dateert van negen jaar geleden. Ondertussen is 
het een historische foto, want megaschepen die Venetië 
verlaten via het Giudeccakanaal, dat mag niet meer. 
Zelf stond ik op een van de hoogste dekken van Ruby 
Princess, helemaal achteraan. Het gaf me de indruk 
over de stad te vliegen. Het was fascinerend om te zien 
hoe de witte cruisekolossen zich één voor één een weg 
baanden door de stad 

Door het gebruik van een teleobjectief (in dit geval een 
300mm) krijgt men een samendrukkingseffect, alsof 
de kerktorens vlak bij elkaar staan. Links domineert de 
campanile van San Marco de omgeving met zijn hoogte 
van 99 meter. In de 12de eeuw werd de toren gebruikt 
als navigatiebaken voor de zeelui die de lagune wilden 
binnenvaren.

De twee andere opvallende torens zijn die van Santo 
Stefano en de Chiesa di Santa Maria del Carmelo o 
dei Carmini, beiden uit de 13de eeuw. Men ziet dat de 
bakboordkant van het uitvarende Costaschip goed gevuld 
is. Mensen willen allemaal het San Marcoplein zien. Of het 
schip een beetje helt? Het lijkt van niet. 

CRUISEMagazine

Cruisen in Venetië
Over de grote foto op de vorige pagina: 

Voorwoord

Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

Zelfs dit gekke jaar 2021 brengt in de cruisewereld heel wat nieuws met zich mee. De wereldwijde 
lockdown heeft – behalve een gigantische berg aan logistieke en administratieve bezigheden – 
gezorgd voor een stroom aan creativiteit. Volledig nieuwe scheepstypes werden uitgetekend en 
ontworpen (de prachtige Vista van Oceania om er maar een te noemen), andere schepen werden 
letterlijk doormidden gesneden en getransformeerd tot superyachts, terwijl veel andere rederijen 
wedijveren om de opkomende strijd der expeditieschepen. Een uitgebreid verslag daarover lees je 
verder in dit nummer.

In Venetië lijkt de hoop het stilaan te winnen van de wanhoop. Het jarenlange debat over de (te) 
grote schepen die door het Giudeccakanaal voeren bereikte een hoogtepunt en oplossingen lijken 
eindelijk in de maak. Ironisch genoeg was het zelden zo rustig in Venetië als afgelopen zomer. Vraag 
is dan ook of de scheepsladingen toeristen binnenkort vervangen worden door busladingen. Vanaf 
pag. 12 gaan we hier uitgebreid op in.

Riviercruises zijn al langer een uitstekend alternatief voor eender welke vorm van een ‘dichtbij-
vakantie’, maar door de pandemie lijkt het erop dat de Belgen in versneld tempo de weg hebben 
gevonden naar deze manier van cruisen. Het oubollige imago ervan is gelukkig ook in het pré-
corona tijdperk gebleven, de vooroordelen zijn lang genoeg blijven hangen.

Tegenwoordig zijn er riviercruises voor alle smaken en naar ieders portefeuille, voor jong en oud, 
met focus op cultuur, natuur of festiviteiten zoals de Kerstmarkten- en Nieuwjaarscruises. Wat is 
er mooier dan het vuurwerk op oudjaar te kunnen zien vanop je eigen schip, aangemeerd in het 
centrum van pakweg Parijs, Keulen of Frankfurt?

Zoals steeds proberen we je in dit magazine een zo breed mogelijke kijk te geven op het reilen en 
zeilen in onze boeiende cruisesector.

Veel leesplezier !

Ben Scheefhals namens,
Het ATC Cruises team
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Riviercruises winnen aan populariteit, een dankbaar gevolg
    van de zoektocht naar kortbij-bestemmingen

Foto: Mike Louagie

Foto: Mike Louagie

In de verte ziet men een schip met een rode schoorsteen. 
Het is een cruiseferry van Minoan Lines, die toen nog 
Venetië met Griekenland verbond. Cruises en Venetië, wat 
nu? Lees er alles over vanaf pagina 12.
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Als liefhebber van Oceania Cruises is het je vast niet ontgaan. 
Het nieuwste schip uit de vloot heet Vista en de boekingen 
ervan overtreffen nu al alle verwachtingen. De ‘maiden voyage’ 
vindt plaats op 14 april 2023 vanuit Rome maar als je daar nog 
op mee wil zal je snel moeten zijn want de meeste hutten en 
suites staan reeds op wachtlijst. Op de (computer)beelden 
van het in aanbouw zijnde schip – het eerste van de nieuwe 
Allura-klasse – zie je duidelijk dat de bouwstijl en inrichting 
afwijken van de andere schepen uit de vloot. Vooral het prachtig 

vormgegeven pooldeck trekt onze bijzondere aandacht, met 
een asymmetrische inrichting en atypisch design met veel hout 
en gebogen lijnen. Ook de culinaire liefhebbers zullen niets 
tekort komen want je vindt er 2 nieuwe restaurant-concepten aan 
boord. Ember is de nieuwste toevoeging in de Oceania Cruises 
familie en staat garant voor een waaier aan gastronomische 
lekkernijen. Aquamar Kitchen belooft een succes voor de 
gezonde foodies onder ons te worden, met gebalanceerde en 
op wellness geïnspireerde gerechten. Wij zijn alvast fan !

Canada gaat terug open De ganse scheepvaartsector staat onder enorme druk om 
CO2-neutraal te worden. Niet alleen de IMO (International 
Maritime Organization) maar lokale besturen, investeerders 
en bankiers drijven de druk op, onder invloed van de 
publieke opinie. Tijdens een recent shipping congres 
in Amsterdam was de Europese Green Deal HET 
gespreksonderwerp. Decarbonisatie, ja maar hoe?

Aan een versneld tempo zien nieuwe oplossingen het 
daglicht, maar voor reders is het niet evident om te beslissen 

welke brandstof ze moeten kiezen voor hun nieuwe 
schepen. Kijk maar naar LNG (vloeibaar aardgas). Het was 
de beloofde brandstof die voor een schonere wereld zou 
zorgen. Al vlug was iedereen akkoord om te spreken van een 
‘transitiefuel’, omdat het nog steeds een fossiele brandstof is. 
Bovendien komen kleine hoeveelheden methaangas vrij, wat 
nog veel schadelijker is dan CO2. Sommige rederijen zijn al 
terug overgeschakeld op MGO (Marine Gas Oil), omdat de 
prijzen van LNG nu zo’n 20% hoger liggen. 

Toch merkt men dat er wereldwijd hard naar oplossingen 
wordt gezocht. Systemen op waterstof, ammoniak, methanol, 
elektriciteit etc.. worden nu reeds toegepast op kleinere 
schepen, zoals ferry’s. Volgens een Finse specialist ligt de 
toekomst van de scheepvaart in flexibiliteit. Nieuwe schepen 
moeten zo gebouwd worden dat een motorsysteem snel kan 
vervangen worden door de nieuwste technologie. Schepen 
die 40 jaar lang eenzelfde motor hebben, dat is verleden 
tijd. Trouwens, schepen van die leeftijd worden momenteel 
aan hoog tempo afgebroken, omdat de staalprijzen drie 
keer hoger liggen. De vernieuwing en vergroening van de 
scheepvaartsector is ingezet. 

De nieuwe Vista van Oceania Cruises: 
    een schip dat mag gezien worden

Met Seabourn stijlvol overwinteren op de Canarische Eilanden 
Seabourn heeft een succesvolle heropstart achter de rug, 
met Seabourn Ovation in Griekenland. In februari start 
Seabourn Encore met vier cruises naar de Canarische 
Eilanden: Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife… 
Terwijl bij ons noordenwind en hagel koning zijn is het daar 
heerlijk vertoeven.

Seabourn Encore is een van de moderne boetiekschepen 
van de luxerederij. In februari en maart maakt het schip 
vanuit Lissabon een aantal cruises van 10 of 11 dagen, naar 
vijf of zes verschillende eilanden. (afvaarten 18 februari, 1, 
12 en 22 maart 2022)

Bereid u alvast voor op een overdosis verwennerij. Trouwe 
Seabourn-klanten gaan het bevestigen: de manier waarop 
de bemanning de gasten in de watten legt, is subliem. 
Ze beheersen het subtiele evenwicht tussen topservice 
en toch ‘gewoon’ doen. Stijve harken? Niet bij Seabourn. 
Persoonlijkheid, humor, dat warme thuisgevoel creëren, het 
zijn toppers. Inschepen, dat is een stukje paradijs betreden. 
En de winter achter u laten, in een bubbel van luxe en 
ruimte, op weg naar zon en warmte. Dat Seabourn ultra all-
inclusive is maakt alles makkelijker.

Positioneringsreis: Op 2 april zet Seabourn Encore dan 
koers van Lissabon via Menorca en Malta naar de Griekse 
Eilanden, een cruise van 15 dagen. Na deze cruise blijft het 
schip het ganse seizoen in de Oostelijke Middellandse Zee 
(Griekenland, Cypris, Israël….). De wintercruises kunnen 
met elkaar gecombineerd worden, voor een extra lange 
vakantie. Tot de echte lente bij ons terug is.

Op 4 februari 2021 vaardigde de Canadese regering een 
verbod uit voor cruiseschepen, uit angst voor eventuele 
besmettingen. Het ganse cruiseseizoen viel in het water. Omdat 
de coronasituatie verbeterde werd de stop intussen ongedaan 
gemaakt zodat Canada in 2022 terug een fijne bestemming 
wordt voor de cruises.
Het immense land kan in drie cruisebestemmingen worden 
opgesplitst. De Westkust is met Vancouver en Victoria vooral 
bekend als beginpunt voor cruises naar Alaska. Een cruise 
naar Canada associëren we vooral met de Oostkust. Het is 
een fantastische regio om te ontdekken. Vooral de herfst is er 
beroemd omwille van de sublieme kleuren. Enkele toppers: de 
Sint-Lawrence rivier, Québec, Montreal, het Saguenay Fjord, 

Havre St. Pierre. Deze cruises worden bijna steeds geafficheerd als “Canada & New England cruises”, in combinatie met de 
Amerikaanse kust, Newport, Boston en natuurlijk New York.

Een derde gebied is Arctisch Canada, een onderdeel van de Oostkust. Newfoundland en Labrador is de provincie die 
meestal vanuit of op weg naar Groenland wordt aangelopen, voornamelijk door expeditieschepen. Een ding is zeker: 
Canadezen staan te popelen om u terug welkom te heten.

Klimaatneutraal, maar hoe?

Een Noors ontwerp voor een hybride cruiseschip, 
met batterijen, MGO en windenergie
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In oktober waren er volgens het vakblad Cruise Industry 
News 206 zeecruiseschepen terug actief. Dat is ongeveer 
de helft van de wereldvloot. Overal ter wereld liggen nog 
steeds schepen voor anker, te wachten op een heropstart. 
Het gaat de goede richting uit. Maar wat gebeurt er met de 
bemanning ondertussen?

Sowieso is niemand van de crew bij de vakbond, moeten 
de meesten voor hun eigen sociale zekerheid zorgen, en 
vooral, werken ze enkel van het ene contract na het andere. 
Vóór de pandemie was dit geen probleem, omdat er altijd 
genoeg werk was. Vooral mensen met ervaring vonden 
probleemloos werk. Altijd. Tot de grote cruise lockdown 
kwam. De Carnival groep stuurde bv heel wat schepen naar 
Azië, om zo de Filipijnen, Indonesiërs enz. terug thuis te 
brengen. 

Overal ter wereld lagen schepen voor anker met een 
minimumbezetting. Een skeletbemanning noemen ze dat 
in het Engels. “Een zeer akelige sfeer,” vertelt een kapitein 
van Holland America Line die maanden met zijn schip, 
Zaandam, voor Scheveningen ten anker lag, omringd door 
nog andere spookschepen als World Dream, Seabourn 
Ovation en Emerald Princess. “Om de week moest ik een 
ritje maken naar IJmuiden voor proviand, of om de systemen 
te onderhouden. Of ik binnen enkele maanden nog een job 
zou hebben, ik wist het niet zeker.”

Dat gevoel heerste bij alle bemanningsleden wereldwijd. 
Ze moesten zien te overleven, meestal zonder vervangings-
inkomen. Wanneer zou het goedkomen? Geen kat die 

het wist. Velen zochten jobs aan land, en konden rekenen 
op de steun van vrienden en familie. Wie aan boord kon 
blijven om de schepen te onderhouden had het knap 
lastig. Een cruiseschip zonder passagiers, en zonder 
bestemming, dat knaagt. Vanuit verschillende hoeken werd 
aandacht gevraagd voor het psychologisch welzijn van 
de spookbemanningen. Toen de cruisesector terug in de 
startblokken stond hadden de recruteringsagentschappen 
weinig moeite om bemanning te vinden. De meesten 
stonden te popelen om terug te beginnen met het leven dat 
ze in maart 2020 plots moesten onderbreken. Aan boord 
van de schepen zien we terug dezelfde mensen, met grote 
professionele kennis en vooral, tonnen ‘goesting’ om het 
beste van zichzelf te geven.

Het Cruise Magazine team heeft al een paar cruise-
ervaringen achter de rug, en één ding is zeker: het 
enthousiasme van de crews is fenomenaal. We hebben ons 
nog nooit zo welkom gevoeld.

Dat Griekenland afgelopen zomer alle aandacht 
naar zich toetrok, is niemand in de cruisewereld 
ontgaan. Een overgroot deel van de cruises 
vertrok vanuit Piraeus of andere Griekse 
havens naar en rond de verschillende eilanden, 
waarbij (voornamelijk) uitsluitend in Griekse 
wateren werd gevaren. Turkije – en met name 
Istanbul – is voor vele rederijen nochtans een 
belangrijk onderdeel van hun vaarroutes in de 
Oostelijke Middellandse Zee. Politiek lag een 
en ander nogal moeilijk het afgelopen jaar en 
tegelijk was ook de infrastructuur dringend aan 
vernieuwing toe. Galataport – de cruisehaven 
van Istanbul – heeft maar liefst anderhalf miljard 
euro geïnvesteerd en ontving afgelopen maand 
oktober haar eerste cruiseschip (SeaDream 
II) in de compleet vernieuwde cruiseterminal. 
Dankzij ultramoderne faciliteiten – waaronder 
’s werelds eerste ondergrondse terminal – kan 
de cruisehaven dagelijks maar liefst 15.000 
passagiers behandelen en meerdere grote 
cruiseschepen tegelijkertijd ontvangen, 
waaronder ook de megaschepen van Royal 

Caribbean’s Oasis-klasse. The Peninsula Istanbul - de ruimere 
omgeving rondom de terminal – omvat verder ook nog 
verschillende restaurants, bars, winkels en zelfs een museum 
voor moderne kunsten, en wordt nog verder uitgebouwd met 
een gelijknamig vijfsterrenhotel.
Op dit moment gelden er wel nog enkele restricties voor cruises 
tussen Griekenland en Turkije maar - na de reeds 20 geplande 
aanlopen voor komend najaar – wordt er verwacht dat vanaf 
volgend jaar opnieuw zo’n anderhalf miljoen cruisepassagiers 
kiezen voor een aanloop in Galataport. Ook het Turkse Kusadasi, 
de voornaamste aanleghaven voor uitstappen naar Efeze, is 
intussen helemaal klaar om opnieuw toeristen te ontvangen.

Voor de eerste keer in haar geschiedenis zal MSC Cruises 
een winterprogramma hebben in Noord-Europa én in 
Saoedi-Arabië.
Vanaf 14 november zal MSC Magnifica wekelijks vijf steden 
aanlopen, waaronder Hamburg, Southampton, Le Havre, 
Zeebrugge en IJmuiden (Amsterdam).
Het idee werd jaren geleden gelanceerd en uitgevoerd 

MSC Cruises: Twee gloednieuwe wintercruises 
door het Duitse AIDA, met schepen die speciaal gebouwd 
waren om ook blij slecht weer te kunnen opereren. 
Geen probleem, MSC Magnifica heeft een overdekt 
binnenzwembad, een groot aanbod aan restaurants, 
bars, activiteiten, shows enz. Op sommige afvaarten zal in 
Zeebrugge kunnen ingescheept worden.
Specifiek voor Noord-Europa is er de vereiste dat alle 
gasten ouder dan 12 jaar volledig gevaccineerd zijn en een 
PCR test laten uitvoeren vooraf.

Wie liever echte zon maar ook cultuur opzoekt kan met MSC 
zeven nachten gaan cruisen vanuit Jeddah, Saoedi-Arabië. 
MSC Bellissima en de routes in deze regio zijn erg populair 
gebleken sinds het schip hier in juli voor het eerst ging 
varen.
Tijdens de cruise worden drie UNESCO Werelderfgoed 
sites bezocht: Petra in Jordanië, Luxor in Egypte, en Hegra 
(Madain Saleh), één van de culturele hoogtepunten van 
Saoedi-Arabië. Meer dan honderd 110 graftombes uit het 
eerste millennium voor Christus zijn er uitgehouwen in 
reusachtige rotsformaties. MSC Bellissima vervangt MSC 
Magnifica, die eerder gepland was om deze winter in de 
regio te varen.

Happy Crew

Holt Turkije Griekenland achterna?



Luxerederij Silversea zette afgelopen zomer Silver 
Moon als eerste schip uit de vloot in voor een reeks 
zomercruises vanuit Athene rondom de Griekse Eilanden. 
Het schip is meteen ook het nieuwste (met haar maiden 
voyage in augustus van dit jaar) en het mag duidelijk zijn, 
Silversea zet de puntjes op de i op het vlak van service 
en gastenbeleving, zowel aan boord als aan land. Alles 
mengt mooi met elkaar, en met het nieuwe concept S.A.L.T. 
wordt de ervaring op zee helemaal doorgetrokken naar de 
uitstappen ter plaatse.

Europese vs. Amerikaanse luxe

Net zoals op de meeste luxeschepen, is van stress noch 
drukte aan boord van Silver Moon iets te merken. Service, 
gastronomie en logistieke organisatie zijn dan ook van 
een subliem niveau. Ook de inbegrepen faciliteiten zijn 
vergelijkbaar, maar daarom niet minder gewaardeerd. 
Champagne of beluga-kaviaar? Geen probleem, u zegt het 
maar. Niettegenstaande de rederij sinds kort eigendom 
is van de Amerikaanse megaholding Royal Caribbean, 

onderscheidt Silversea zich door haar Europese stijl. De 
rederij is tenslotte opgericht in Italië en grootgebracht onder 
Italiaans management. De inrichting in de meeste lounges, 
suites en restaurants aan boord mag dan misschien minder 
goud of kristal bevatten dan Amerikaanse luxeschepen, 
minderwaardig zijn ze allerminst. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de traphallen: door een iets soberder inrichting 
van de ruimte zelf, komen de bijzonder gedetailleerde 
en strak verzorgde bloemstukken – sommige in prachtige 
metershoge vazen – extra goed tot hun recht. 

Van schip tot bestemming

Zeer doordacht is ook de manier van presenteren van het 
merk. Silversea wil mensen meenemen in een oneindig (reis)
verhaal rondom de wereld, en daarin slagen ze bijzonder 
goed. Iedereen kent allicht de sprekende foto’s van de 
Amerikaanse fotograaf Steve McCurry – wereldberoemd 
geworden met zijn foto van de 12-jarige Afghaanse 
vluchtelinge met felgroene ogen. Niet zomaar werd hij als 
huisfotograaf gekozen, en sieren zijn foto’s zowel de nieuwe 

Tekst: Tom Geerts
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jaarbrochure als enkele van de openbare ruimtes op Silver 
Moon. De beelden lijken wel tot leven te komen en vertellen 
verhalen, alleen maar door ernaar te kijken. Het gezegde 
‘een beeld zegt meer dan 1.000 woorden’ komt hier 
overduidelijk tot z’n recht. Maar dat is niet alles. Wie even 
rondwandelt aan boord, ziet (en proeft) tientallen andere 
voorbeelden van hoe bestemming en beleving helemaal 
aan elkaar gekoppeld worden. 

S.A.L.T.

Het nieuwe concept S.A.L.T. zorgt in de meest letterlijke 
manier voor die mix & match van bestemming (land) en 
beleving aan boord (zee). De afkorting staat immers voor 

Sea And Land Taste en het programma omvat een hele rist 
aan mogelijkheden. Van het gelijknamige restaurant tot de 
sublieme cocktailbar, tot en met de S.A.L.T. excursies ter 
plaatse én kookworkshops in het eigen atelier aan boord. 
Het concept is even eenvoudig als ingenieus: de gasten 
aan boord meenemen in een reisverhaal aan smaken van 
over de hele wereld, aangepast aan de plaats waar je op 
dat moment verblijft. En wat anders leer je in Griekenland 
te maken dan een echte authentieke Griekse Moussaka? 
Heerlijk ! Zelfs de deskundige uitleg die je er in het 
kookatelier helemaal gratis bijkrijgt, is bijzonder inspirerend 
en zet je enkel nog méér aan om helemaal op te gaan 
in de lokale sfeer en keuken. Zo gezegd klinkt het allicht 
wat wollig, maar door de geschiedenis en herkomst van 
een op het eerste gezicht simpel gerecht als Moussaka te 
doorgronden, duik je als het ware voor een stuk in de lokale 
cultuur. Je neus en smaakpapillen niet vergeten in te pakken 
dus!

More to come…

Komende maand maart komt niet enkel Silver Dawn - het 
zusterschip van de Moon – in de vaart, vanaf 2022 komen bij 
de (standaard) inbegrepen luxefaciliteiten van Silversea ook 
nog eens de vluchten én limo-service van aan je voordeur 
bij. Daarbovenop heb je in élke haven keuze uit een gratis 
inbegrepen excursie.

Testimonial

Silver Moon:
goddelijk cruisen in Griekse wateren
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Sinds 1 augustus 2021 mogen de meeste cruiseschepen 
niet langer door Venetië varen. Bij veel cruiserederijen staat 
Venetië nog steeds geprogrammeerd. Wat nu? 

Na het ongeval met Costa Concordia in 2012 probeerden 
de Italiaanse beleidsmakers om limieten te definiëren 
voor steeds groter wordende cruiseschepen in Venetië. 
Toen werden in de jaren daarop beperkingen uitgewerkt. 
Cruiseschepen met een tonnenmaat van 40.000, of 
later 96.000, zouden niet langer door het beroemde 
Giudeccakanaal mogen varen. De passage door deze geul 
is nu net het hoogtepunt van een aanloop in Venetië. Zeker 
vanop het hoogste dek van een cruiseschip lijkt het alsof je 
over het San Marcoplein en de skyline van de Dogenstad 
zweeft.
Elke legislatieve poging werd gefnuikt door juridisch 
gedonder, zodat er uiteindelijk nooit een officieel kader 
kwam.

Het cruisedebat werd bitsig. In juni 2017 organiseerden de 
anti-activisten een niet-officieel referendum. Door overal 
stemhokjes te plaatsen wisten ze 18.000 Venetianen te 
overtuigen om tegen de cruiseschepen te stemmen. Het 
argument was dat grote passagiersschepen door hun grote 
waterverplaatsing de funderingen van de stad in gevaar 
brengen.  

Activist Tommaso Cacciari lanceerde tien jaar geleden 
de protestbeweging ‘No Grandi Navi’ (neen aan de grote 
schepen). Als een David tegen Goliath wist hij perfect de 
media te bespelen. Kranten omschreven Venetië als een 
maquette, naast een torenhoog drijvend gebouw (een schip 
dus). Zelfs celebrities als Mick Jagger van de Rolling Stones 
steunden het protest.

Toen MSC Opera in 2019 door machinepech onbestuurbaar 
werd en een riviercruiseschip ramde, was het hek van de 
dam. De olifant was de porseleinwinkel binnengestormd. 
Een prachtig mediacadeau voor de anticruiselobby.

De havenautoriteiten lieten van hun kant wetenschappelijke 
studies uitvoeren, waarbij uitlaatgassen, vibraties, golven 
en geluid uitvoerig werden gemeten en in kaart werden 
gebracht.
Conclusies varieerden volgens de onderzochte topic. 
Een bepaald onderzoek vond dat de golfslag van de 
waterbussen en -taxi’s schadelijker was dan de grote 
schepen. Zoals in elke gepolariseerde discussie probeerden 
de verschillende partijen hun gelijk te halen, terwijl de 
waarheid niet zo zwartwit is. Het ligt ergens in het midden. 
Dat het aanzuigeffect van een grote waterverplaatsing 
schadelijk is, daar was iedereen mee akkoord. 

Het is normaal dat de cruiserederijen, de leveranciers en 

Italiaanse Regering bant 
   grote cruiseschepen uit Venetië

Tekst: Mike Louagie
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de havenautoriteiten winst willen maken. Dat de lokale 
autoriteiten het welzijn van hun bevolking nastreven staat 
eveneens buiten kijf. Voor de beleidsmakers is het echter 
niet evident. Toerisme, ja, maar hoeveel? Wanneer spreekt 
men van overtoerisme? Er is de leefbaarheid van de stad, 
zowel in de strikte zin als in de economische zin. Kortom, het 
evenwicht zal zijn waar de politieke actoren het willen.

Ondertussen wil Venetië vanaf volgend jaar bovenop een 
toeristentaks ook een reservatiesysteem invoeren, net alsof 
je een kaartje koopt voor een museum. Op die manier wil 
het bestuur de bezoekersaantallen beheersbaar houden. 

Goodwill

In de populaire media waar cruiseschepen als 
oceaanmonsters worden beschreven “vergeet” men 

meestal te vermelden dat de 
cruisemaatschappijen zelf 
vragende partij waren voor een 
duurzame oplossing. Een paar 
maanden na het referendum 
van juni 2017, kwamen drie 
grote rederijholdings (Carnival, 
MSC, Royal Caribbean) samen 
met een voorstel voor een 
alternatieve aanlooproute. In 
plaats van het Giudeccakanaal 
zou er een korte verbindingsgeul 
moeten gebaggerd worden 
aan de westkant. Alle grote 
cruiseschepen en ferry’s zouden 
dan dezelfde vaargeul volgen 
als de vrachtschepen die het 
industriële Porto Marghera 
als bestemming hebben. Met 
net op het einde van deze 
geul een afslag richting het 
Stazione Marittima, de grote 

cruiseterminal van Venetië met 12 ligplaatsen. Dit 
verbindingsstuk is nog steeds dode letter.

Ook de leden van CLIA (Cruise Lines International 
Association) beslisten reeds vanaf 2012 om geen schepen 
groter dan 96.000 ton via het Giudeccakanaal te sturen. De 
goodwill is er steeds geweest. De oplossingen echter niet.

Stroomversnelling

Toen de coronapandemie losbrak was er geen toeristische 
ziel meer te bespeuren in Venetië. Achttien maanden 
zonder passagiersschepen, dat was een harde klap. Zodra 
het kon smeekte het lokale bestuur voor een terugkeer van 
de schepen. Wat meteen ook zorgde voor boosheid bij de 
activisten. Tot de UNESCO er zich mee ging bemoeien. “Als 
jullie geen oplossing vinden om de cruiseschepen uit de 

stad te bannen, gaan we Venetië uitroepen tot bedreigd 
erfgoed.”

Dat hielp, want de Italiaanse regering onder Mario Draghi 
besliste om vanaf 1 augustus 2021 geen schepen meer 
toe te laten met minstens een van de kenmerken: een 
tonnenmaat van 25.000, een lengte van 180 meter, een 
uitstoot van meer dan 0,1% zwaveloxides etc.. 

Een decenium lang heeft het geduurd voor Rome een 
beslissing nam voor Venetië. Plots was het zover. Toch zien 
velen de beslissing als een donderslag bij heldere hemel. 
Waarom? Omdat er geen alternatief klaar ligt.  De schepen 
die niet aan voorwaarden voldoen om langs het San 
Marcoplein te varen moeten naar de industriele haven van 
Marghera, via Malamocco, de andere ingang van de lagune. 
In Porto Marghera is echter niks voorzien om passagiers te 
ontvangen.

Andere plannen zijn nog aan het rijpen, zoals het eerder 
vernoemde verbindingskanaal tussen de cargovaargeul en 
de cruiseterminal, of een cruiseterminal op een artificieel 
eiland voor de kust. Bij het laatste rijst de vraag wat de 
impact zou zijn van al het heen-en-weer getender. Misschien 

is die golfslag ook nefast. Hard getroffen zijn de mensen die 
een job hadden op de passagiersterminal, zelfs al beloofde 
de regering om compensaties uit te betalen.

Duidelijkheid AUB

Concreet betekent het dat slechts weinig schepen nog 
langs het San Marcoplein gaan varen: Ponant, SeaDream, 
de kleine schepen van Silversea (Silver Cloud/Wind) en de 
riviercruiseschepen (Uniworld, CroisiEurope…).
Wat gebeurt er ondertussen? Vaak staat in de brochures 
nog ‘Venetië’ geprogrammeerd, alsof er geen vuiltje aan 
de lucht is. Terwijl een schip in werkelijkheid misschien in 
de industriële haven van Marghera ligt (in de Venetiaanse 
lagune), of Monfalcone (bij Triëste). Hopelijk wordt daar snel 
en duidelijk over gecommuniceerd. Of moeten we tevreden 
zijn met een soort Berlijn = Warnemünde verhaal?

Een positieve factor is zeker dat het risico voor Venetië om 
op de “gevarenlijst” van Unesco te komen, is afgewend. 
Hoteliers vrezen nu echter een invasie van autocartoeristen.

Of men voor La Serenissima ooit het evenwicht zal vinden? 
De mooiste stad ter wereld, die wil iedereen zien. 
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Zuidoost Azië
Op cruise naar

Nu het leven stilaan terug iets normaler wordt - wel nog voorzichtig 
blijven, hoor - kunnen cruiseliefhebbers van dromen overstappen naar 
plannen maken. En al is het verstandig om voor verre bestemmingen 
nog te wachten tot het eindejaar van 2022, het is nu wel het ideale 
moment om zaakjes te doen: in de eerste plaats omdat veel rederijen 
voor verre bestemmingen interessante prijzen aanbieden, maar ook 
omdat flexibel omboeken nog altijd kan, dus je reisbudget is veilig! Een 
bestemming die wij alvast aanraden, is het Verre Oosten met Vietnam, 
Cambodja en Thailand. Wie kiest voor een zeecruise, zal vaak vertrekken 
vanuit de metropool Singapore, maar je kan je ook helemaal laten 
onderdompelen in dit gebied door te kiezen voor een cruise op de 
Mekong.
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Wat maakt het gebied - laten we voor de gemakkelijk-
heid spreken over de Gouden Driehoek, plus Cambodja 
- zo’n aantrekkelijke vakantie bestemming? Zijn het de 
overweldigende steden die nooit lijken te slapen? In Ho-
Chi-Minh Stad doorkruisen ruim 7 miljoen bromfietsen 
dag en nacht de straten, terwijl in Bangkok alleen al twee 
keer zoveel mensen wonen als in heel België! Of is het 
de pracht van het platte land en de natuur? Punt is wel 
dat het heel het jaar rond een boeiende bestemming 
is om je in te laten onderdompelen. We geven je graag 
enkele must-do’s mee:

Ho-Chi-Minh Stad - Vietnam

Ho-Chi-Minh Stad is een wat vreemde stad, waarbij de 
traditionele gebouwen en Franse koloniale gebouwen 
uit de 19de eeuw, zoals de Notre Dame basiliek worden 
afgewisseld met hypermoderne glazen wolkenkrabbers. 

De stad, vroeger bekend als Saigon, wordt dag en nacht 
overspoeld door mensen op bromfietsen, verkopers van 
allerlei spul en haastige mensen die in en uit de veel 
te kleine winkeltjes rennen. Het is een boeiende stad 
met veel afwisseling en bezienswaardigheden en voor 
ieder wat wils. Heb je het graag wat ‘posh’, dan kan je 
in de meest exclusieve winkels shoppen of een cocktail 
drinken in een van de chique skybars, maar voor wie 
het allemaal wat authentieker mag, kan op zoektocht in 
de smalle steegjes van de oude stad en een kom soep 
eten op een klein plastic stoeltje, terwijl de scooters je 
toeterend om de oren vliegen. Aanraders in Ho-Chi-
Minh Stad zijn Cho Lon, de Chinese wijk van de stad, 
waar prachtige pagodes kunnen bezocht worden of de 
Binh Tay Markt. Hier vind je honderden kraampjes met 
groenten, fruit, vis, ontelbare kruiden en gerechten die 
bezit nemen van al je zintuigen. Street food is hier een 
must! Er worden zelfs begeleide culinaire trektochten 

georganiseerd door de markt die ook de meest ervaren 
wereldreiziger zullen verbazen. Ik krijg al honger als 
ik er aan denk! Even buiten de stad zijn er ook tal van 
bezienswaardigheden te vinden, zoals het Cu Chi 
tunnelcomplex dat tijdens de oorlog werd gebruikt door 
de Vietcong. Je kan de tunnels zelfs inkruipen met een 
gids! Nu ik het toch over de oorlog heb, je kan in de stad 
nog naar het War Remnants Museum, waar je meer over 
het conflict te weten komt. En al is het misschien wat 
eenzijdig, het valt niet te ontkennen dat bij het bekijken 
van de vele foto’s, wapens en vliegtuigen er soms 
rillingen over je lijf lopen.    

Tay An Pagode - Vietnam

Ten westen van Ho-Chi-Minh Stad, aan de grens 
met Cambodja, ligt de stad Chau Doc, waar de Tay 
An Pagode een absolute parel is. Volgens een oude 

legende verscheen een Bodhisattva - een mythisch 
figuur voor Mahayana boeddhisten - er aan een 
plaatselijke heerser tijdens een slapeloze nacht en 
prompt beval hij de bouw van de indrukwekkende 
pagode. Vandaag trekt het prachtige gebouw een groot 
aantal pelgrims en toeristen aan die zich allen vergapen 
aan de pracht van de tempel.

Mekong - Vietnam en Cambodja

Een absolute aanrader om dit gebied te bezoeken, is 
een riviercruise op de Mekong, een van de belangrijkste 
rivieren in Zuidoost-Azië. Tijdens een riviercruise wordt 
meestal een deel van Vietnam en Cambodja bezocht, 
maar het water van de Mekong doorstroomt zes landen, 
van Tibet, via China en Laos naar Thailand, Cambodja 
om in een brede delta in Vietnam uit te monden in de 
Zuid-Chinese Zee. De cruiseschepen brengen je van 

Bangkok

De machtige Mekong rivier.

Het Vietnamese platte land

Miljoenen volgepakte bromfietsen 
in Ho-Chi-Minh stad.

Zuid-Chinese Zee

Mekong

Ho-Chi-Minh-Stad

Singapore

Ko Samui

Phnom Penh

Siem Reap
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de drukke steden naar het platte land, waar drijvende 
markten en visserdorpjes kunnen bezocht worden. 
En al zal er in elke aanlegplaats wel een boeiende 
bezienswaardigheid te bezoeken zijn, het is vooral 
het traag voorbij glijdende landschap dat de absolute 
blikvanger is. Weelderig begroeide heuvels, uitgestrekte 
velden en eenzame bootjes - je komt helemaal tot rust 
vanop je balkon of het panoramadek van het schip. 
Er kan ook meer stroomopwaarts gecruist worden, 
bijvoorbeeld van Thailand naar Laos. Op het menu 
staan dan prachtige zonsondergangen, het spotten van 
olifanten, waterbuffels of apen, het leren kennen van de 
plaatselijke tradities en zoals haast overal in dit gebied: 
overheerlijk eten. 

Phnom Penh - Cambodja

Ten westen van Vietnam ligt Cambodja, met in het 
zuiden de hoofdstad Phnom Penh. Deze miljoenenstad 
is er een met uitersten en heeft een erg bijzonder 

karakter. ‘s Ochtends zie je er mensen samen yoga doen 
en je kan er rustig verdwalen in de gezellige straatjes, 
maar anderzijds is de herinnering aan de gruwelijke 
dagen van de Rode Khmer op sommige plaatsen nog 
haast tastbaar. Het is zeker slikken als je een bezoek 
brengt aan de Killing Fields, waar duizenden mensen 
werden afgeslacht door het regime. De toren gemaakt 
van duizenden schedels aan de ingang van de Killing 
Fields is een weerzinwekkende herinnering aan de 
wreedheid die zich hier afspeelde. Een opwekkendere 
bezienswaardigheid in Phnom Penh is het Koninklijk 
Paleis, gebouwd voor de 19de eeuwse koning Norodom. 
Wanneer de huidige koning Norodom Sihamoni niet 
aanwezig is, kan het indrukwekkende paleis bezocht 
worden - een aanrader!

Siem Reap en Ankor - Cambodja

Dè plek die bij geen enkele reis naar Cambodja mag 
ontbreken op het programma, is Siem Reap, in het 

noordwesten van het land. Het is een prachtige stad met 
een bruisend nachtleven die bovendien makkelijk met 
de fiets kan worden bezocht. De absolute blikvangers 
zijn de tempels van Angkor Wat, Ta Prohm, Angkor 
Thom en Bayon. Angkor Wat is misschien wel het meest 
iconische gebouw in heel het land en trekt jaarlijks 
ruim 4 miljoen bezoekers. Vooral tegen zonsondergang 
heerst er in dit uitgebreide tempelcomplex een 
magische sfeer. De tempel van Ta Prohm ligt dan weer 
verscholen aan de rand van de jungle en is deels 
overwoekerd door gigantische bomen en lianen. Je 
waant je hier zo in een Indiana Jones film...

Wat Pho in Bangkok  - Thailand

Je kan 100 keer naar Thailand reizen en toch telkens 
weer een andere ervaring hebben. Het is een uitgestrekt  
land met vele facetten. Het overweldigende beeld dat 
mensen van de Thaise hoofdstad Bangkok hebben 
- overladen met drukte - mag dan wel kloppen, toch 

zijn er ook verrassend rustige plekken te vinden. 
Breng eens een bezoek aan Wat Pho - een Wat is een 
boeddhistische tempel - waar meer dan 1000 Boeddha 
beeltenissen te vinden zijn. Het meest indrukwekkende, 
is een gouden liggende Boeddha van 46 meter lang en 
15 meter hoog! 

Koh Samui, Thailand

Thailand is ook ideaal voor een luilekkervakantie en dan 
is een stop in Koh Samui een aanrader. Dat hebben ook 
steeds meer cruiserederijen ontdekt, want veel van hen 
houden hier een of meerdere dagen halt. De stranden 
kunnen meedingen naar de trofee van mooiste stranden 
ter wereld en de natuur is er ronduit spectaculair. Vlakbij 
ligt het Ang Thong National Marine Park, waar “The 
Beach” met Leonardo di Caprio werd opgenomen. Need 
I say more?

De gouden liggende Boeddha van Wat Pho in Bangkok

Het platte land van Cambodja

De overwoekerde tempels van Ta Prohm, vlakbij Angkor Wat Het Ang Thong National Marine Park, vlakbij Koh Samui.



Even voor de goede orde, dit artikel gaat over de yachts 
van Windstar Cruises, niet over de vier- en vijfmasters 
die de rederij ook in de vloot heeft. Dit terzijde. De 
3 yachts – Star Legend, Pride en Breeze – werden de 
afgelopen jaren aan een megarenovatie onderworpen. 
De doorwinterde cruisepassagiers onder ons kennen 
de schepen nog als de eerste (gelijknamige) Seabourn 
schepen. Buiten de bouw van het schip, dat tegelijk 
klassiek maar vertrouwd aanvoelt, is er weinig van 
de oorspronkelijke lay-out te herkennen. Zelfs de 
vormgeving is aangepast, want Star Legend werd – 
net als de andere 2 schepen – letterlijk doormidden 
gesneden en verlengd met een tussenstuk waarin 50 
nieuwe suites passen. Niet enkel de capaciteit werd 
dus danig verhoogd, ook was er plots ruimte voor extra 
faciliteiten en restaurants. 

Inauguratie

Dat Windstar Cruises trots is op deze upgrade (en 

Gastronomisch dineren 
   op de nieuwe Windstar yachts
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een (interactieve) kaart met satellietbeelden vanuit 
allerlei hoeken zodat de gasten in een oogwenk een 
duidelijk beeld hebben van de stad, wandelroutes 
en hoogtepunten die ze de volgende dag kunnen 
bezoeken. Een manier van presenteren die we nog niet 
eerder hadden gezien, zeer knap gedaan.

Waarheid, durven of doen

Eerlijk is eerlijk, Windstar Cruises is geen goedkoop 
product. De meeste van de aangeboden routes 
omvatten 10 dagen of meer (in plaats van de meer 
klassieke 7-daagse vaarroutes) dus houd dat goed in het 
achterhoofd bij het vergelijken met andere rederijen, en 
voor een gemiddelde cruise in de Middellandse Zee mag 
je zo’n 4.000 euro rekenen als je er een drankenpakket 
en wat excursies bijtelt. Je krijgt er dan ook heel wat voor 
terug, vergeet daarbij niet dat de ervaring van het reizen 
per (zeer) klein schip voor sommigen onbetaalbaar 
is. Wie wat flexibeler is in z’n reisdata kan echter flink 
besparen op sommige afreizen. Contacteer zeker ook 
je reisagentschap om dit voor jou in het oog te houden. 
Doen !

terecht), bleek toen we eind september aan boord 
stapten van de vernieuwde Star Legend en meevoeren 
op haar eerste cruise, van Lissabon tot Malaga. 
Behalve trouwe Windstar gasten – de meesten onder 
hen Amerikaans – was er ook een delegatie met 
leidinggevenden vanuit het hoofdkantoor in Seattle 
overgevlogen om deze inauguratiecruise bij te wonen. 
En uiteraard om tekst en uitleg te geven over de nieuwe 
restaurantconcepten. Want liefde gaat door de maag en 
jazeker, dat geldt ook voor een schip !

Grillen met de chef

De James Beard Foundation is in Europa minder gekend, 
in de VS is het een absolute hype én een kwaliteitslabel 
van formaat. Het is hier dat Steven Raichlen op het 
toneel verschijnt. Letterlijk dan, want de Amerikaanse 
BBQ-goeroe is ook aan boord van Star Legend en vertelt 
ons graag over zijn introductie bij Windstar. De man 
won reeds 5 James Beard awards, schreef een dertigtal 

boeken over grillen en BBQ, en runt verschillende 
culinaire TV-shows in de VS en UK. Tussendoor vond hij 
de tijd om het nieuwe ‘Star Grill’ concept aan boord van 
de Windstar-schepen toe te lichten. Steven Raichlen: 
“de nieuwe lunch- en dinermogelijkheden van Star Grill 
gaan een stuk verder dan zomaar een nieuw restaurant 
aan boord. Onze voornaamste betrachting is dat we de 
gasten aan boord onderdompelen in ‘BBQ around the 
world’ en te laten zien dat de aanpak en creativiteit in de 
gerechten bijzonder divers is overal ter wereld. Grillen en 
barbecue zijn overigens 2 heel verschillende methodes, 
en de oorsprong ervan gaat verder terug dan we zouden 
denken. Het blijft tot op vandaag nog steeds ’s werelds 
meest populaire manier van koken.” Voor zijn project en 
gelijknamige boek Planet BBQ reisde Steven maar liefst 
65 landen af op 5 verschillende continenten en mag zich 
dus terecht wereldchef noemen. 

Op digitale verkenning

Het avondentertainment aan boord blijft doorgaans 
beperkt tot een optreden van de vaste huisband (Infinite 
Groove), die weliswaar een uitgebreid repertoire 
aan muzikale klassiekers uit hun mouw toverden. De 
Destination manager vulde het avondprogramma 
echter perfect aan met een bijzonder gedetailleerde 
beschrijving van de bestemmingen en excursies tijdens 
een geanimeerde presentatie. En dat telkens inclusief 

Tekst: Tom Geerts

$250 miljoen dollar en 3 vernieuwde schepen later…

BBQ-goeroe Steven Raichlen toont trots ‘zijn’ 
Star Grill aan boord van Star Legend.



Expeditiecruises: 

William Bradford was een Amerikaans kunstenaar uit de 19de eeuw, 
bekend voor het schilderen van arctische landschappen. Een zeereis naar 
Groenland werd financieel mogelijk gemaakt door een kunstmecenas. 
Twintigduizend dollar had hij nodig. Hij vroeg in een advertentie welke 
heren zin hadden om met hem die reis te maken, voor 1500 dollar per 
persoon. Misschien was dit wel een van de eerste expeditiecruises. 
Ondertussen, anderhalve eeuw later, zijn expeditiecruises een van de 
meest duidelijke trends geworden in de reiswereld.
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zoektocht naar de extremen

William Bradford was een Amerikaans kunstenaar uit de 19de eeuw, 
bekend voor het schilderen van arctische landschappen. Een zeereis naar 
Groenland werd financieel mogelijk gemaakt door een kunstmecenas. 
Twintigduizend dollar had hij nodig. Hij vroeg in een advertentie welke 
heren zin hadden om met hem die reis te maken, voor 1500 dollar per 
persoon. Misschien was dit wel een van de eerste expeditiecruises. 
Ondertussen, anderhalve eeuw later, zijn expeditiecruises een van de 
meest duidelijke trends geworden in de reiswereld.



26-27 CRUISEMagazine

De Zweed Lars-Eric Lindblad was de pionier van het 
moderne expeditiecruisen. Hij stuurde passagiers 
naar Antarctica aan boord van marineschepen die 
de poolbasissen moesten bevoorraden. Het succes 
zette hem aan om in 1969 een eerste schip te bouwen 
in Finland. Ondanks het succes zag men dertig jaar 
lang weinig nieuwbouw voor dit niche cruisesegment. 
Sommige touroperators charterden Russische 
hydrografische vaartuigen die door het winterijs in de 
Oostzee werkloos waren. Ze deden ‘een seizoen’ in het 
Zuidpoolgebied. 

Het voordeel van een oliecrisis

Het bouwen van kleine, gesofisticeerde schepen 
werd als onmogelijk beschouwd, wegens te duur, dus 
niet rendabel. Tot er een crisis kwam in de oliesector. 

Recordjaar 2021

Aanvankelijk zou 2021 het jaar zijn waar een twaalftal 
nieuwe schepen gelanceerd zouden worden. Corona 
heeft de introductie wat vertraagd, maar het blijft een 
record om bij stil te staan. 

Een overzicht van de schepen die dit jaar in dienst 
kwamen:
• Coral Geographer (Coral Expeditions, 120 passagiers, 
Australië en Stille Oceaan)
• Ocean Explorer (Vantage Cruise Line, 170 passagiers, 
wereldwijd incl. poolgebieden)
• Ultramarine (Quark Expeditions, 199 passagiers, 
poolgebieden)
• Crystal Endeavour (Crystal Cruises, 199 passagiers, 
Alaska, Russische Verre Oosten, IJsland, Antarctica…)
• Hanseatic Spirit (Hapag-Lloyd Cruises, 199 passagiers, 
wereldwijd incl. poolgebieden)

• World Navigator (Atlas Ocean Voyages, 199 passagiers, 
wereldwijd)
• Sylvia Earle (Aurora Expeditions, 132 passagiers, 
Antarctica)
• National Geographic Resolution, 126 passagiers, 
wereldwijd incl. poolgebieden)
• Le Commandant Charcot (Ponant, 270 passagiers, 
extreme poolgebieden)

Vertraagd:
• Janssonius (Oceanwide Expeditions, 170 passagiers, 
poolgebieden)
• Ocean Victory (Albatros Expeditions, 160 passagiers, 
poolgebieden)
• Seabourn Venture (Seabourn, 260 passagiers, 
wereldwijd incl. poolgebieden)
• Minerva (Swan Hellenic, 152 passagiers, poolgebieden)

Scheepswerven zagen plots de orderboekjes voor 
offshore vaartuigen opdrogen. De cruiserederijen grepen 
hun kans. Er was vraag naar avontuurlijke cruises, en 
die werkloze werven hadden de ervaring om dergelijk 
gesofisticeerde schepen te bouwen. Vooral Noorwegen 
beet de spits af door een oplossing te vinden voor de 
dure lonen. Van heel wat expeditieschepen wordt het 
casco gebouwd in lageloonlanden als Roemenië en 
Polen. De romp wordt dan naar Noorwegen gesleept, om 
daar met de nodige technologie en interieur te worden 
afgewerkt.

Een andere oplossing om de kost van een expeditieschip 
te verlagen was het bouwen van series. Ponant bestelde 
tien schepen, Hapag-Lloyd Cruises drie, Sunstone Ships 
zeven, Swan Hellenic drie etc..

In het spoor van de eerste expeditiereizigers naar Antarctica cruisen - moderne 
rederijen bieden uitzonderlijke ervaringen aan waarbij geen enkele toegeving 
wordt gedaan op gebied van luxe, exclusiviteit en avontuur.
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Ook voor de volgende jaren staan nog een aantal 
projecten op stapel. Niet alleen nieuwbouw maar ook 
vernieuwbouw. Bij gespecialiseerde scheepsbrokers 
duiken regelmatig ijsversterkte schepen op. “Ideaal als 
expeditieschip” staat er dan.

Lijkt het dan alsof er bv. aan de zuidpool filevorming 
zal ontstaan? Zo ver zal het nooit komen. Dankzij 
organisaties als IAATO (voor Antarctica) en AECO (voor 
Arctica) wordt er volgens strikte quota gewerkt, zodat je 
nooit twee schepen op eenzelfde plaats hebt. Dat is in 
de eerste plaats noodzakelijk om fauna en flora niet te 
belasten. Het is tegelijk een garantie voor de passagier 
dat zijn beleving niet wordt verpest door overtoerisme. 
Van bestemmingen als het Antarctisch schiereiland, het 
Russische Verre Oosten, de Galapagos of de Amazone 
verwacht je dat ze ongerept blijven. De rederijen hebben 
er alle belang bij om zo ecologisch mogelijk te werken, 
wat ze ook doen. Daarbij komt ook dat je met het totale 
aantal passagiers van 20 expeditieschepen nog steeds 
niet één groot familieschip vult.

Trends

Naast het feit dat een reis naar Groenland of de Weddell 
Zee al bijzonder op zich is, merk je dat dit nichesegment 

tegelijk ultra luxueus wordt. Mensen willen op avontuur 
naar de meest extreme gebieden, willen kajakken in het 
ijs of wandelen tussen de pinguïns. Ze willen ijsberen 
van dichtbij zien, alles leren over de geschiedenis van 
de ontdekkingsreizigers en in hun voetsporen treden, 
met zodiacs. Maar eens terug aan boord, dan is het tijd 
voor pure verwennerij. En dat is nodig. Want een dagje 
expeditiecruisen vreet energie, iets wat mensen soms 
vergeten. Direct na het ontbijt moet je je klaarmaken voor 
een landing met de zodiac. Het instappen, de opwinding, 
de koude, het kunnen die dag allemaal factoren zijn 
die calorieën kosten en dus veel van je lichaam vragen. 
Wat is er dan fijner dan de batterijen te herladen in stijl, 
met lekker eten, bediend door de beste vakmensen. Of 
genieten van een sauna, met zicht op het ijslandschap?

Expeditiecruises hebben vanaf het begin een educatieve 
roeping gehad. Een bestemming wordt niet zomaar 
geconsumeerd. Aan boord van de schepen zijn er 
altijd specialisten en wetenschappers. Biologen, 
glaciologen, historici geven lezingen om de immersie in 
de bestemming volledig te maken. Sommige schepen 
hebben interactieve labo’s, zodat men bv. een regio 
tot op microscopisch niveau kan ontdekken. Sommige 
rederijen faciliteren wetenschappelijk onderzoek.
Een recente trend is het toevoegen van extra technische 

middelen om de beleving te intensifiëren. De nieuwe 
Seabourn schepen zullen twee duikbootjes hebben. 
De Aquamarine (Quark) heeft twee helikopters. Bij 
Viking Ocean voorzien ze een speciaal garagedek waar 
passagiers ‘droog’ in de zodiacs kunnen stappen.

Helemaal extreem is Le Commandant Charcot, het 
nieuwste schip van Ponant. Het is een enorm sterk en 
krachtig schip dat in september tijdens de proefvaart 
door het pakijs tot aan de geografische noordpool is 
geraakt. Het is het eerste expeditieschip dat hybride 
is aangedreven: de elektrische pods (motor-propeller 
combinatie die 360° kan draaien) worden aangedreven 
door vloeibaar aardgas, zwavelarme diesel of batterijen. 
Deze ijsbreker zal dus in de zomer naar de echte 
Noordpool kunnen varen, en in de winter naar gebieden 
in Antarctica waar praktisch niemand komt, zoals de 
Weddell Sea en Ross Sea. Ideaal om de Keizerspinguïns 
te observeren.

Vraag raad

Elke rederij, elk schip, elke expeditiecruise is anders. Wie 
zijn zoektocht online begint zal al vlug door het bos de 
bomen niet meer zien. Rederijen als Silversea, Crystal, 
Seabourn, Hapag-Lloyd, Ponant… bieden fantastische 

expeditiecruises aan, met daarnaast een aan-boord 
beleving van de bovenste plank: de fijnste gastronomie, 
suites etc..

Bij andere rederijen als bv. Oceanwide Expeditions zal 
de focus meer op de beleving zelf liggen (met extreme 
mogelijkheden als bv. ijsduiken). De prijzen liggen lager, 
je zal eerder een degelijke hut dan een suite hebben en 
er zijn geen butlers. Dat het de reis van je leven wordt? 
Zonder twijfel.

Het merk Swan Hellenic werd nieuw leven ingeblazen. 
Deze Britse rederij stond bekend voor kleine schepen 
en cruises met veel aandacht voor de cultuur van de 
bestemmingen. Dat concept wordt met het nieuwe Swan 
Hellenic verdergezet, ook op de polaire bestemmingen. 
Zo heeft elke rederij zijn identiteit, zijn karakter, zijn prijs. 
Uw cruisespecialist helpt u graag bij het kiezen.

Tip: Dromen van een expeditiecruise is goed, tijdig 
beslissen is nog beter. Weet dat sommige reizen twee 
jaar op voorhand volzet zijn, omdat ze zo exclusief en 
uniek zijn.

Antarctica bewonderen, terwijl je in de sauna zit; dat is mogelijk 
tijdens een moderne expeditiecruise!

Crystal Endeavor is een populair expeditieschip, voorzien van alle 
mogelijke luxe; hier op weg naar een tussenstop in IJsland. 
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Dat de schepen van Uniworld stuk voor stuk drijvende 
kunstpareltjes zijn, schreven we eerder al. Tegelijk is elk 
schip, anders dan op bijna alle andere rederijen, vollédig 
anders ingericht. 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. Wij vaarden mee aan boord 
van het laatst genoemde, de S.S. La Venezia waarbij de 
hoofdletters staan voor Super Ship. Nu ja, de naam is in 
elk geval niet gestolen en we ondervonden graag met 
eigen ogen waarom de rederij al meermaals is verkozen 
tot ‘best luxury river cruise line’.

Hocus pocus

Pas in 2020 kreeg La Venezia haar uiteindelijke naam; 
het schip stond voorheen bekend als River Countess. 
Maar zelfs al vóór de impressionante transformatie 
was het schip een toonbeeld van Italiaanse luxe en 
design. Uniworld gooide al langer hoge ogen en het 
ultieme doel met La Venezia was niet minder dan dé 
allerbeste cruiserederij te worden op de rivier Po. Voor 
wie zich Noord-Italië en de bijhorende design- en 
luxemerken zo’n beetje voor de geest kan halen, weet 
dat je op dat moment in de hoogste rangen meespeelt 
als cruisemaatschappij. Een naar ons gevoel bijzonder 
geslaagd concept. Het schip is ingericht met veel 

tierlantijntjes, spiegels, maskers en andere typisch 
Venetiaanse elementen, maar ook écht authentiek en van 
een uitzonderlijke kwaliteit. Alles aan boord ademt en 
straalt Venetië uit. Als passagier word je op die manier 
helemaal ondergedompeld in de bestemming.

Vergelijkbare service luxeschepen

De verplichte nummertjes tijdens de inschepings-
procedure – zoals een sneltest op dag 1 en halverwege 
de cruise – verlopen zo vlot en vriendelijk dat je het even 
snel weer vergeten bent. Aan het einde van de cruise 
wordt hier ook nog een volwaardige PCR-test afgenomen 
waarbij een attest door een arts wordt voorzien. Het 
draagt allemaal bij tot een zeer veilig gevoel van 
volkomen comfort en hygiëne.

De crew is bijzonder attent en zorgt voor al je 
persoonlijke wensen, zoals je van elke luxerederij mag 
verwachten. Tegelijk heerst er een ongedwongen 
sfeer aan boord en onder de passagiers. Iedereen hier 
wil maximaal genieten van alles wat het schip én de 
bestemmingen te bieden hebben, dus al snel volgen 
openhartige gesprekken met andere gasten en crew, 
die overigens met veel trots en werkvreugde hun taken 
uitvoeren. Er wordt echt de tijd genomen om te luisteren. 

Uniworld op verkenning in de lagune van

Venetië
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Het personeel is oprecht geïnteresseerd in alles wat 
verteld wordt en helpt met plezier verder bij alles wat 
gevraagd wordt.

Gouden medailles

Als het schip al een gouden medaille verdient, doet 
Uniworld dat zeker ook voor de uitgekiende vaarroute 
én exclusieve excursies. Om te beginnen ligt La 
Venezia aangemeerd in San Basilio, vlak tegenover de 
universiteit en op wandelafstand van het centrum en het 
San Marco plein. Er is ook een ligplaats aan Arsenale, 
vlakbij de Biënnale. Nog makkelijker zijn de inbegrepen 
privé transfers per waterbus die je voor enkele van de 
excursies meteen tot aan San Marco brengen. Ook daar 
toont Uniworld haar maturiteit en gaan ze overal net een 
stap verder dan de rest. Een exclusief bezoek aan het 
Dogepaleis en de Duomo is hoe dan ook al een beleving 
op zich maar buiten de reguliere openingstijden met 
het hele monument voor jou alleen wordt het pas 
helemaal bijzonder. De professionele gidsen hebben 
een massa aan kennis en kunnen je moeiteloos urenlang 
meeslepen in een boeiend verhaal over de geschiedenis 
en cultuur van de stad. Soms voelt het echt aan alsof je 

in een theatervoorstelling stapt. Maar dan een waarbij 
er voortdurend wisselwerking is met het publiek; want 
geen vraag blijft onbeantwoord en het enthousiasme en 
betrokkenheid van deze door passie gedreven gidsen 
zijn van een zelden gezien niveau.

Italiaanse gastronomie troef

De overnachting in Burano is een echte aanrader. Je hebt 
de kans om dit pittoreske eiland te zien, ’s ochtends  en 
’s avonds zonder dat er een andere toerist rond wandelt, 
enkel lokale bevolking. In een van de vele typisch lokale 
restaurants kan je vis en schaaldieren uit de lagune eten. 
Burano is ook wereldberoemd omwille van z’n kant en de 
Venetiaanse maskers die er gemaakt worden. Een bezoek 
aan het maskeratelier is een niet te missen en originele 
uitstap. Het verderop gelegen eiland van Torcello – de 
moestuin van Venetië – is een mooie aanvulling op de 
meer klassieke uitstappen. Hier vind je overigens het 
oudste gebouw uit de hele lagune, de basiliek van Santa 
Maria Assunta (639 na Chr.) die op sommige plekken nog 
bedekt is met mozaïek. De 55 meter hoge klokkentoren 
‘Campanile’ geeft je een adembenemend uitzicht op de 
lagune.

Ook het bezoek aan Chioggia is absoluut het vermelden 
waard al is het maar omdat de rondleiding te voet hier 
vervangen wordt door een fietstocht door de stad, 
tevens belangrijke vissersplaats voor de grote regio 
rond Venetië.  De vaartocht in de lagune zelf is ook 
schitterend, waar steeds iets nieuws of onverwacht valt 
te ontdekken, denk maar aan een werfbezoek waar de 
vaporetto’s worden onderhouden.  Tot slot vaart het 
schip ook nog een heel stuk de Po op, tot in Polesella, 
van waaruit je uitstappen kan maken naar Bologna of 
Ferrara. Waar anders dan in Bologna – volgens velen 
het summum van de Italiaanse gastronomie – zou je een 
workshop ‘pasta maken’ beter kunnen volgen dan hier?
In feite wordt zelfs zowat de hele Po-vlakte beschouwd 
als de voedingsschuur van Italië, en elk dorp of zelfs 
familie heeft haar eigen specialiteiten en authentieke 
Italiaanse gerechten. Ook aan boord zet deze beleving 
zich verder. ‘Farm-to-table’ is geen holle term aan 
boord van La Venezia. Zowat alle vlees en groenten, tot 
en met de parmaham, mortadella en de fijnste kazen 
worden vers aan boord gebracht vanuit boerderijen en 
gespecialiseerde lokale handelaars op slechts enkele 
tientallen kilometers van waar het schip aanmeert. Dat 
alles kraakvers en op-en-top Italiaans is, proef je niet 

alleen in het hoofdrestaurant Rialto, ook de pizzeria op 
het bovendek – met plaats voor slechts 20 personen – is 
niet te missen. Buiten dineren met zicht op Burano is 
gewoonweg heerlijk.

Cruise & Rail

Ook in 2022 en 2023 blijft La Venezia deze 8-daagse 
Italiaanse route varen, van april tot oktober. Voor wie wat 
meer tijd heeft, is de combinatie van een riviercruise en 
een rondreis over land een schitterende oplossing; het 
beste van 2 werelden ! Van de Zwiterse Alpen over het 
kasteel van Dracula tot de Blauwe Moskee in Istanbul. 
In 2022 reis je met de Golden Eagle Danube Express 
in super deluxe treinwagons over zowat gans Centraal 
en Oost-Europa. Het Cruise & Rail programma biedt 
gevarieerde combinatiereizen aan vanaf 12 dagen tot 18 
dagen en meer. Noord-Macedonië, Servië of Bulgarije 
zijn landen die je nu eenmaal niet tijdens een cruise 
aandoet. Voor alle duidelijkheid, deze treinreizen worden 
dus steeds voorafgegaan of verlengd met een cruise aan 
boord van La Venezia. Beslist de moeite waard om het 
aanbod eens te bekijken.
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Klanten schrijven ons

De zomer liep op z’n einde toen Dirk en Chris uit 
Edegem inscheepten in Düsseldorf voor hun allereerste 
riviercruise. Als échte levensgenieters hadden ze al veel 
langer een passie voor reizen, het cruisen ontdekten 
ze nog maar recent. Na enkele zeecruises met Holland 
America Line, besloten ze als dichtbij-vakantie een 
riviercruise met VIVA te boeken. Even openhartig dan 
dat wij nieuwsgierig zijn, deelden ze graag met ons hun 
bevindingen.

Dirk vertelt enthousiast : “Het schip (VIVA Tiara) voer 
op zo’n 60% van haar maximale bezetting, terwijl het 
personeel voltallig aanwezig was. Wat een luxe ! Het 
kwam ons aan niets tekort, we werden elke dag heerlijk 
verwend. De service aan boord is prima, het personeel 
zeer vriendelijk en behulpzaam. Het schip had haar eigen 
fietsen aan boord, zeer handig om op eigen houtje de 
stad te verkennen. Er waren ook steeds stadsplannetjes 
ter beschikking.”

Een riviercruise met een zeecruise vergelijken is moeilijk 
omdat beide vormen van reizen zo verschillend zijn. Dat 
beamen ook Dirk en Chris. “We zijn alleszins van plan om 
ook nog eens een riviercruise te doen. Alles aan boord 
is makkelijk dichtbij, vaak op hetzelfde dek. Bijkomend 
voordeel is dat onze kamer – we verbleven in een junior 
suite – vlakbij het restaurant en de bar lag. Die liggen 
aan de voorkant van het schip en is ook rechtstreeks te 
bereiken vanaf het bovendek. In feite is het zonnedek 1 
groot terras, volledig inclusief jacuzzi en putting green.”

Maar uiteindelijk is het de beleving van de héle cruise die 
telt. En de vaarroute natuurlijk. “Het stuk tussen Koblenz 
en Rüdesheim is Werelderfgoed en het panoramisch 
varen doorheen het met kastelen en burchten bezaaide 
landschap is een beleving op zich. In Boppard deden we 
de ‘Funzeltoer’, een gegidste stadswandeling waarbij de 
gids met een bolderkar rondliep en onderweg wijntjes 
liet proeven. En in Rüdesheim gingen we met een treintje 
door de wijnvelden. Twee excursies die warm aan te 
bevelen zijn; de andere aanlegplaatsen zijn makkelijk 
op eigen houtje te bezoeken. Tegelijk zijn het vaak ook 
kleinere details die het verschil maken. Zo organiseert de 
crew een loterij tijdens de laatste avond. We hadden 2 
keer prijs, telkens een petje van VIVA Tiara. Terwijl de rest 
van de prijzen juwelen, lederen handtassen en horloges 
waren. Tja, in elk geval kunnen we niet meer zeggen dat 
we nooit iets winnen.” • U word grondig onderzocht, inclusief het nemen van röntgenfoto’s 

• U ontvangt een duidelijk behandelplan en gedetailleerde offerte in het Nederlands en in Euro 
• Een eerste gratis overnachting inclusief ontbijt in ons partnerhotel
• Warm onthaal aan Kreativ Dental balie in de luchthaven  
• Eigen transport ter plaatse tussen luchthaven, hotel en kliniek is inbegrepen

 Een gratis en vrijblijvende consultatie, wat mag u verwachten?

Anouck Joukes - Consulente 
GSM +32 476 53 80 36
E-mail  anouck@kreativdentalclinic.eu
www.kreativdentalclinic.be

Gespecialiseerd in

Parodontale behandelingen

Esthetische tandheelkunde

Implantaten

Kaakbotopbouw en sinuslift

Tandprothesen, vast of uitneembaar

Wortelkanaalbehandeling

Kronen en bruggen van zirkonium of porselein

Kreativ Dental Clinic
Boedapest

Ons team van hoog opgeleide tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici 
staat al 25 jaar garant voor topkwaliteit!

Fo
to

 g
en

om
en

 d
oo

r d
e 

kl
an

t t
ijd

en
s d

e 
cr

tu
ise



Cruise in 2022
 met het nieuwste schip (Rotterdam) 

vanuit Amsterdam


