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Monemvasia is een ware ontdekking, strategisch gelegen 
temidden van de Griekse wateren van de Myrtoïsche Zee (het 
zuidwestelijke gedeelte van de Egeïsche Zee). Zodra het schip 
hier in de baai aanmeert, zie je meteen waarom Monemvasia 
soms het Gibraltar van het Oosten wordt genoemd. Het heeft 
een grote, vergelijkbare rots, met aan de voet een stadje.

De naam van deze plaats is afgeleid van de woorden ‘Moni’ 
wat ‘enige’ betekent en ‘Emvasis’ wat ‘ingang’ betekent.
Het schiereiland kan je dan ook maar via één weg en
brug bereiken. Monemvasia was door zijn ligging aan de 
zuidoostelijke kust van de Peloponnesos reeds in de 8ste
eeuw uitgegroeid tot een bloeiende handelsnederzetting. De 
rijkdom en het militair belang wekten afgunst, zodat de stad 
vaak werd aangevallen, door Arabische en Normandische 
piraten, Ottomanen enz. Venetianen en Turken wisselden 
elkaar af, tot aan de Griekse onafhankelijkheidsoorlog van 
1821. Zodra je door de stadspoort stapt, raak je gecharmeerd
door de smalle straatjes, winkeltjes, terrassen en prachtig

Monemvasia,
 het Griekse Gibraltar

Over de grote foto op de vorige pagina: 

gerestaureerde huizen. Vooral hogerop is het restaureren nog 
steeds bezig. Blijkbaar had Monemvasia lang te kampen met 
verwaarlozing. Nu is het een echte parel. Als beloning voor 
een pittige wandeling naar boven via de oplopende straten 
krijg je een prachtig uitzicht over de stad. Hier kan je de ruïnes 
van oude Byzantijnse gebouwen en de 12de-eeuwse Agia 
Sofia bezoeken. Kortom, Monemvasia is een echte aanrader. 
Dit jaar wordt de stad bezocht door schepen van Azamara, 
Hapag-Lloyd Cruises, Oceania, Regent Seven Seas, Seabourn, 
Seadream, Silversea, Star Clippers en Windstar.



Voorwoord

Beste cruiseliefhebbers,

Met dit eerste nummer van 2023 zetten we de schijnwerpers op een heel specifiek segment binnen het 
wereldwijde cruise-aanbod: die van expeditiecruises. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we hierover 
schrijven, en het zal niet de laatste zijn, maar er valt dan ook heel wat over te vertellen over deze steeds 
populairder wordende manier van reizen.

Allicht het allerbelangrijkste verschil is de instelling waarmee je aan boord stapt. Beleving en avontuur 
ter plaatse gaan voor op de luxe en de faciliteiten waarmee het schip is uitgerust. Niet dat je daar bij het 
gemiddelde expeditieschip hoeft aan in te boeten, maar het is niet de hoofdreden waarom je dit soort 
cruises zou moeten doen. Alles draait om de ervaring ter plaatse. De natuur en lokele fauna en flora staan 
centraal, en worden met respect voor de omgeving benaderd.

Verder, expeditiecruises zijn niet goedkoop. Maar daar zijn dan ook heel goede redenen voor. Uw 
eigen veiligheid is daar de belangrijkste van. Je kan je haast niet voorstellen welke maatregelen en 
voorbereiding er genomen worden om alle gasten een veilige en vlekkeloze expeditie-ervaring te 
kunnen bezorgen. 

Denk maar aan de landings met zodiacs en de ontmoeting met het lokale wildleven. Die zijn niet zonder 
gevaar. Een uitstekend getraind team van expeditieleiders, natuurgidsen en jawel, zelfs bewapende 
crewleden (waar nodig) zorgen ervoor dat jouw veiligheid nooit in het gedrang komt.

Zoals je kan lezen vanaf pagina 20, was Spitsbergen voor mij persoonlijk de eerste expeditie ervaring. En 
het heeft een bijzonder diepe indruk op me nagelaten. Dat deze verwondering voor poolreizen alleen 
maar sterker wordt, toont onze huisfotograaf en expeditiespecialist Mike Louagie in zijn reportage over 
Antarctica.

Aan een heel andere kant van de wereld, en een stuk tropischer, beschrijven we hoe een riviercruise op 
de Mekong eraan toegaat. Hoewel ze niet onder de noemer expedities vallen, zijn deze rondreizen op z’n 
minst even avontuurlijk. Denk maar aan de machtige jungletempels van Angkor Wat.  Dichter bij huis ligt 
Sicilië, de bakermat van pasta en granita. Het Italiaanse eiland wordt ook wel de smeltkroes van culturen 
genoemd, en heeft een bijzonder boeiende maar ook turbulente geschiedenis . Alleszins, het is een 
pracht van een bestemming en ideaal om te ontdekken per cruiseschip !

Wij wensen je veel leesplezier en een inspirerend, avontuurlijk cruisejaar.

Ben Scheefhals
namens het ATC Cruises team
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Beleving en avontuur staan bij expeditiecruises voorop
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Betalen met kredietkaart? 
Let op je limieten !
Nu dat cruiserederijen minder geneigd zijn om grote 
sommen cash te aanvaarden worden kredietkaarten als Visa 
en Mastercard bijna even belangrijk als het reispaspoort.

Enkele belangrijke tips die we willen meegeven:

• Zet je kaart open voor de hele wereld. Vaak zijn 
kredietkaarten standaard ingesteld op het gebruik in 
Europa. Een schip kan in de Middellandse Zee zijn. Als de 
rederij bv. Amerikaans is dan wordt de verrekening in de 
Verenigde Staten gemaakt. Het is makkelijker om vooraf je 
kaart open te stellen voor wereldwijd gebruik. Dat kan vaak 
online. Na de reis kan je dat weer ongedaan maken. 
 
• Verhoog de gebruikslimiet. Net zoals bij het inchecken in 
hotels zal de cruisemaatschappij een som op je kredietkaart 
blokkeren. Dat is geld dat je niet kan gebruiken. Als je twee 
weken reist wordt soms meer dan 1000 euro per persoon 
geblokkeerd. Als je slechts een limiet hebt van 2500 euro 
kom je snel in de problemen. Probeer dan maar eens naar 
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je bank te bellen. Ook het verhogen van je gebruikslimiet 
kan vaak online. Verhoog je limiet en doe meer dan één 
kredietkaart mee (in aparte portefeuilles, voor de veiligheid) 
en je reist zonder zorgen.
 
• Controleer wanneer de rederij het geblokkeerde geld 
“loslaat”. Dat kan soms wat duren.

• Soms wordt gevraagd of je in USD, EUR of lokale valuta 
wil betalen. Doorgaans is betalen in de lokale munt iets 
voordeliger dan in euro.

Digitale reisdocumenten
Op cruise gaan zonder 
een smartphone op 
zak… het lijkt haast 
onmogelijk in dit digitale 
tijdperk. Zeker omdat steeds 
meer cruiserederijen de 
reisdocumenten en andere 
persoonlijke informatie over je boeking verdelen 

via een online app of een andere digitale communicatievorm. 
Ook de voorbereiding voor je reis verloopt steeds 
vaker online: van het nemen van een profielfoto, het 

uploaden van certificaten of visa, tot het inboeken van 
bepaalde excursies of restaurants tijdens je reis. 

Idem verhaal voor het aanbieden van reisbrochures 
trouwens. Informeer dus gerust bij je cruisespecialist wélke 

brochures of (reis)documenten je gedrukt kan verkrijgen, en 
welke (uitsluitend) online worden verdeeld.



Scenic Spirit en de Mekong: een ‘match made in heaven’
We schreven het eerder al: 
riviercruises naar de Mekong 
zitten in de lift. En daar zit het 
gevarieerde aanbod natuurlijk 
voor iets tussen. Luxerederij 
Scenic Cruises vaart sinds 
oktober vorig jaar opnieuw 
succesvol naar deze regio 
en speelt perfect in op de 
stijgende vraag naar kleine 
schepen en een meer intense 
beleving van de bestemming. 
Scenic Spirit is geschikt voor 
maximaal 68 gasten. De 
persoonlijke benadering van de 
gastvrije crew geeft je meteen 
een warm thuisgevoel. 

Met een sterk gevarieerd gastronomisch aanbod – in 
verschillende (wereld)thema’s – en een verrassende 
waaier aan faciliteiten voor een dergelijk klein schip, biedt 

Oceania Cruises breidt culinair vegan aanbod uit met slanke dranken

Dat Oceania Cruises bekend staat om z’n voortreffelijke 
gastronomie, is al langer geweten. De ‘rederij voor foodies’ 
bestaat dit jaar 20 jaar en wil dat imago verder versterken 
door haar culinaire aanbod uit te breiden naar nog meer 
gezonde, plantaardige en vegetarische gerechten en 
eetgelegenheden. Zo zal er op nieuwkomer Vista – die dit 
voorjaar in de vaart zal komen – een nieuw concept worden 
geïntroduceerd dat zich uitsluitend zal focussen op een 
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het alle mogelijke comfort. Een uitgebreid reisverslag van 
Scenic Spirit op de Mekong leest u vanaf pagina 32.

gezonde en ‘slanke’ keuken met dranken die weinig tot 
geen alcohol bevatten. De nieuwe eetgelegenheid zal 
Aquamar Kitchen heten en werkt daarvoor ondermeer 
samen met Lyre, een toonaangevende producent van 
niet-alcoholische wijnen en (sterke) dranken. Gezonde én 
innoverende gerechten zijn overigens geen nieuwigheid 
aan boord van Oceania Cruises. Gasten kunnen genieten 
van een uitgebreide selectie aan plantaardige gerechten 
en dat in zowat alle restaurants aan boord. Het is 
onderdeel van een culinair aanbod dat samen met enkele 
OceaniaNEXT innovaties in 2019 werd gelanceerd.
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Celebrity Apex: Rotterdam in plaats van Amsterdam
Deze zomer zal Celebrity Apex vanuit Nederland cruisen 
richting de Noorse Fjorden, de Oostzee en Noord-Europa. 
Amsterdam zou de thuishaven worden. Zou, want daar is 
gedeeltelijk verandering in gekomen. Door operationele 
kwesties in verband met de zeesluis in IJmuiden moet het 
schip elders heen. Dat heeft (momenteel) een impact op 
veertien cruises.

Geen nood: het schip zal nu vooral - maar niet uitsluitend 
- Rotterdam als vertrek- en/of aankomsthaven hebben. 
De cruiseterminal van Rotterdam ligt vlak bij de bekende 
Erasmusbrug en is met een korte taxirit makkelijk te bereiken 
vanuit Rotterdam Centraal. Cruise Port Rotterdam biedt 
ook een parkeerplaats voor lang parkeren, direct naast het 
museum- en hotelschip s.s. Rotterdam.

Voetnoot: In Amsterdam gaat het gerucht rond dat ook 
Holland America Line schepen naar Rotterdam zouden 
kunnen verhuizen, maar tot op heden is daar nog geen 
officiële communicatie over.

Waar dient dát voor?
Heel wat schepen zijn vooraan uitgerust met een 
bulbsteven.  Het is een torpedovormig onderdeel 
van de boeg van een schip en komt in alle maten en 
vormen. Je kan het vooral zien als het schip stil ligt. Bij 
het varen bevindt het ding zich meestal net onder de 
waterlijn, met erboven een boeggolf (een soort snor 
van water).

De bulb zorgt ervoor dat de stroming rond de boeg 
gunstig wordt beïnvloed. Afhankelijk van de snelheid 
zal het schip dankzij de bulb een beter hydrodynamiek 
hebben. Het zal dus efficiënter door de golven klieven 
en daardoor minder brandstof verbruiken.

Voor de mensen aan boord is het ook een voordeel: 
een bulb vermindert het stampen van het schip. Bij 
zwaar weer kan ballastwater in de bulb gepompt 
worden, om een stabiliserend effect op het stampen 
te bekomen. Achteraan ziet men ook soms een ‘duck 
tail’. Het is als een onderwaterspoiler die de effectieve 
waterlijn langer maakt. Dit heeft een positieve invloed 
op de weerstand, en daardoor op het energieverbruik.



Met vlag en wimpel
Op de achtersteven van elk schip staat de naam van de 
thuishaven, en wappert de vlag van het land waar het schip 
is ingeschreven. Dat land noemen we de ‘vlaggenstaat’. 
Dat hoeft niet het land te zijn waar het hoofdkwartier 
van de rederij gevestigd is. Er zijn bij voorbeeld amper 
cruiseschepen onder Amerikaanse vlag, maar wel onder die 
van de Bahamas.

Een schip moet de wetgeving van de vlaggenstaat volgen: 
milieu, veiligheid, sociale zekerheid enz. Er zijn een aantal 
‘goedkope vlaggen’. In deze landen is de belasting laag 
en het inspectiebeleid mild. Rederijen die voor deze 
vlaggen kiezen doen dat meestal om de prijs te drukken om 
competitief te kunnen zijn.

De laatste decennia is er een kentering. Cruiserederijen 
willen niet geassocieerd worden met landen waar 
mensenrechten worden geschonden, of die een loopje 

nemen met het milieu. Vlaggen worden nu gezien als 
een keurmerk. Vele jaren na elkaar scoort de Belgische 
koopvaardijvlag als een van de beste ter wereld. Minstens 
twee kleine zeecruiseschepen dragen onze driekleur. 
Incentives en betrouwbaarheid maken dat ook de 
Nederlandse vlag hoog aangeschreven staat. Alle Holland 
America Line schepen zijn in Rotterdam ingeschreven.
Sommige landen hebben meer dan één scheepsregister, 
zoals Noorwegen. Frankrijk heeft er zes! Naast de ‘normale’ 
Franse vlag is er het internationaal register, en zijn er 
registers voor Frans-Polynesië, Wallis & Futuna enz. Zo kan 
de ‘tricolore’ fier wapperen, maar zit er onderliggend een 
gunstiger regime. Een vlag kan ook verplicht worden als een 
schip enkel in de territoriale wateren opereert (‘cabotage’). 
Dat is om oneerlijke concurrentie te vermijden. 

La Belle de l’Adriatique van CroisiEurope draagt fier 
de Belgische vlag. Men zou verwachten dat Queen 
Mary 2 in Southampton zou zijn ingeschreven. Nee, 
QM2 heeft de vlag van Bermuda (die wat lijkt op de 
Britse vlag).

Voor liefhebbers van de zee én de Nederlandse taal
Onze taal is gevormd door vele facetten en invloeden. De 
zee, schepen, matrozen, vissers… kortom alles wat met het 
zeeleven te maken heeft, is daar één van. Er bestaan talloze 
spreekwoorden en gezegden die hiernaar refereren. Wij 
pikken er in deze rubriek telkens eentje uit:

“Driemaal is scheepsrecht”
Deze uitdrukking wil zeggen dat wanneer iets al tweemaal 
niet gelukt is, het de derde keer misschien wel zal lukken. 
De oorsprong is voor een groot stuk allicht te vinden in de 
bijzondere betekenis van het getal drie. Denk bijvoorbeeld 

aan de Heilige Drie-eenheid en het gezegde ‘al het goede 
komt in drieën’. In de rechtspraak uit de Middeleeuwen 
gebeurde ook alles in drie keer.En bij biedingen moest 
men soms drie keer bieden. Hier komt trouwens ook het 
‘eenmaal, andermaal, verkocht!’ vandaan.

Ook in de scheepvaart heeft het cijfer drie betekenis. De 
schipper moest zijn bemanning drie maaltijden geven, 
onrust tijdens het eten werd met drie slagen gestraft en 
een gestorven zeeman werd met de volgende woorden 
overboord gezet: “een, twee, drie, in godsnaam”.
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Spitsbergen
Met Silver Cloud naar

Silversea zet – net als vele andere luxerederijen – al een 
tijdje in op expeditiecruises. Met vallen en opstaan slagen 
ze erin hun klanten te overtuigen een niet evidente 
cruise bestemming te bezoeken met een van de (nieuwe) 
expeditieschepen uit de vloot. In het verleden hadden 
expeditiecruises het imago van een beetje kamperen op het 
water te zijn. De luxe bestond er simpelweg in om één van 
de weinige reizigers te zijn die deze extreme bestemmingen 
- hetzij Arctica, hetzij Antarctica - kon bezoeken. Silversea 
slaagt erin om deze poolbestemmingen ook in grote luxe te 
laten ervaren.

Testimonial door Ben Scheefhals
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Juni 2022. Voor mijzelf de eerste kennismaking met een 
expeditie cruise. Als ervaren cruisespecialist verkopen we 
het dan wel, maar de echte ervaring ontbrak. Dat werd 
met deze cruise gelukkig rechtgezet. Wat me meteen 
opviel is dat er niet zoiets is als ‘soft expedition’. Soms 
wordt er mee geschermd om te zeggen dat het schip 
geen ijsbreker is. Dan is het meteen een soft expedition… 
Naar mijn ervaring bestaat dat niet. Een expeditiecruise 
is, waar ze ook wordt uitgevoerd, een expeditiecruise, 
punt. 

Maar wat typeert nu precies een expeditiecruise? 
De kapitein en zijn expeditieteam voeren de route uit in 
functie van waar het wildleven zich bevindt. Geen vaste 
aanleghavens en vaste uren voor de excursies. 

De excursies zijn ‘landings’, plaatsen waar de zodiac je 
afzet. Meestal met de enkels in het water. 

Elke landing wordt eigenlijk à la minute uitgezet. Lokale 
en steeds veranderende omstandigheden, kunnen die 
plannen dus even snel doen wijzigen. Soms liggen er 
dieren op het strand of een modderstroom die de weg 
blokkeert. 

Men krijgt steevast te zien wat tijdens de expedition-
briefing de dag voordien werd aangebracht. Hoe, waar 
en wanneer wordt bepaald door het expeditie-team en 
de fauna en flora ter plaatse. 
Soms is een landing met de zodiac tussen het ijs gaan 
varen om vast te stellen dat aan land gaan niet kan…
Wanneer passagiers aan land gaan dan voorzien de 
expeditie-teams steeds 3 type wandelingen. Ter plaatse 
blijven en genieten van het zijn. Een te volgen veilig 
wandelpad. Of een stevige hike om te zien waar de gids 
en de groep ons toe laat te gaan. 

Het weer is (meestal) geen spelbreker. Toegegeven, het 
kan koud zijn. Maar als het miezert en hard waait dan ga 
je alsnog op stap. Doe je dat niet dan is je kans voor die 
dag verkeken. 
Eens terug aan boord geniet je van het uitzicht en 
gewoon het feit dat je er bént. Overigens laat Silversea 
geen enkele steek vallen. Uw veiligheid is dé absolute 
prioriteit, dan volgt het vervullen van de expeditie-belofte 
en net daarna komt de belofte om het luxueus te maken. 
Tijdens de reis op en rond Spitsbergen zijn alle gidsen 
ten allen tijde gewapend. En niet met een klein kaliber 
trouwens. Longyearbyen is de enige zone in Spitsbergen 
waar wapendracht niet verplicht is ! Nooit eerder zag ik 
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een verkeersbord om me erop te wijzen dat ik nu buiten 
de veilige zone ging en dus bewapend moet zijn, of 
begeleid door iemand met een wapen…
Silver Cloud is een oudere dame. Ooit een gewoon 
luxe cruiseschip, nu een tweede leven beschoren als 
expeditieschip. Zodiacs erbij, een ruimte om de laarzen 
aan te doen en om te kleden, en gelukkig een diepe 
kiel en beperkte ijsklasse maken dit een groot stabiel 
expeditieschip. Bovendien heeft het schip nog een 
mooie klassieke vorm wat mooi meegenomen is voor het 
maken van foto’s. 

Spitsbergen

Spitsbergen is eigenlijk het grootste eiland van de 
Svalbard Archipel. De Svalbard Eilanden liggen ver 
boven de noordpoolcirkel; 74° tot 81° noord. Ter 
vergelijking: wanneer je Antarctica bezoekt ga je 
maximaal 65° zuid. Om maar een idee te geven hoe ver 
in poolgebied deze eilanden liggen. Het gebied behoor 
officieel tot niemand. Maar volgens de conventie worden 
de Svalbard Eilanden beschermd en beheerd door 
Noorwegen. De grootste stad is Longyearbyen. Hier is 
ook de luchthaven gelegen waar je vanuit Oslo naartoe 
vliegt. Oorspronkelijk was Svalbard het territorium van 
walvisvaarders. In de 17de en 18de eeuw waren er 
verschillende kolonies (Britten, Russen, Nederlanders, …) 
die in de archipel overslag deden van het waardevolle 
blubber.

De eilanden zijn voor 60% bedekt met gletsjers en zijn 
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dus een internationaal beschermde zone. Een gebied 
waar natuur, fauna en flora, en wetenschap de plak 
zwaaien. Door naar Svalbard te vliegen, verlaat ik de 
EU. Ik ga naar een land dat geen land is. Dat op zich 
vind ik al bijzonder. Ondanks het feit dat het expeditie-
team ons op het hart had gedrukt dat we naar het hoge 
noorden gingen en dat de laagjes nu wel nodig waren, 
zie ik toch een aantal passagiers in korte broek en T-shirt 
verschijnen. In de warme luchthaven leek me dat een 
verstandige keuze. Aangekomen na een 4uur durende 
vlucht was het misschien niet de meest verstandige. De 
gezagvoerder roept riep immers om dat de vertraging 
het gevolg was van een striemende wind die de 
gevoelstemperatuur heeft doen dalen tot het vriespunt. 

Zijn we nu te licht gekleed? Veel tijd om erover na te 
denken is er niet. Om de landing te kunnen maken in 
het winderige Longyearbyen moet de kapitein omlaag 
cirkelen en heeft iedereen spectaculaire zichten op de 
gletsjers die bovenop Spitsbergen liggen. De landing 
zelf verloopt nogal brutaal maar iedereen weet: de 
expeditie is nu definitief begonnen. Zeker wanneer 
iedereen voelt hoe de wind tegen het geparkeerde 
vliegtuig beukt.  Vanuit de luchthaven staan bussen van 
Silversea klaar die de klanten feilloos naar de cruise 
terminal -nu ja, grote hut- brengen. Iedereen is uitgelaten 
en neemt foto’s van deze bijzondere luchthaven en 
haven. We moeten wachten tot de wind gaat liggen 
want we gaan aan boord in zodiacs. Na ruim een uur 
te hebben gewacht komt het verlossende woord; we 
mogen aan boord. Niets was dan ook mooier dan de 
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ontvangst door de butlers van Silver Cloud. Coffee, hot 
tea or hot chocolate sir? Eerst opwarmen in de suite. Pas 
wanneer de koude duidelijk uit het lichaam is, serveren 
de butlers de gebruikelijke welkomstchampagne. 

Het aan boord brengen van de bagage neemt langer 
dan verwacht in beslag. Die moeten immers ook allemaal 
via de zodiacs aan boord worden gebracht. Een helse 
taak. En omdat de meeste mensen met natte kledij zitten 
van het nogal ruwe zodiac ritje, hebben de butlers de 
kamerjassen uitnodigend op het bed gelegd. Intussen 
kunnen we onze parka, boots en wetpants passen.

Vervolgens de expeditiebriefing. Eerste taak: op zoek wat 
mijn landing-groep is. Er zijn 6 groepen. Elke groep heeft 
2 landings per dag. Het tijdstip roteert. Groep 1 is niet 
altijd de eerste en groep 6 niet altijd de laatste. 
 
Ook moeten we onze boots laten taggen en een plaats 
geven in de daarvoor bestemde ‘bootroom’. Alle kledij 
en zakken (filmtassen enz) die mee aan land gaan, 
moeten grondig ontsmet en gestofzuigd worden. Men 
wil koste wat kost vermijden dat exoten in deze unieke 
omgeving worden geïntroduceerd.

De expeditieleider laat ons weten dat er tijdens de vorige 
expeditie geen ijsberen werden gezien. Maar voegt 

eraan toe dat hij zijn best zal doen. En als hij er een ziet 
-dag of nacht- het dan wordt omgeroepen en misschien 
een extra landing zal worden voorzien. Dag of nacht is 
trouwens een beetje een ambigue statement van de 
expeditieleider. We zitten ver boven de noordpoolcirkel 
in juni. Het wordt hier niet donker. Aangekomen in wat 
heet Blubberbaai gaan we aan land om een kolonie 
walrussen te bekijken. De landings verlopen perfect. Er 
worden zelfs trapjes in het water gezet om gasten die 
moeilijk te been zijn, te helpen.

De vlakke stranden die de walvisvaarders ooit zo handig 
vonden, vinden de walrussen nu ideaal om op te zonnen. 
Het zijn reusachtige dieren die zeer elegant in het water 
voorbij de zodiac zwemmen. Aan land zijn ze nogal log 
en je ruikt ze voor je ze ziet. Een medepassagier zegt me 
om stil te staan bij dit gegeven. In onze steden zouden 
we deze dieren waarschijnlijk niet ruiken vanop deze 
afstand. Hier valt het meteen op. 

De expeditie verloopt verder volgens hetzelfde stramien. 
De expeditieleider kondigt aan welke richting het 
uitgaat en daar doen we wandelingen en krijgen we 
uitleg over de fauna en flora. Een mooi moment was het 
varen tussen afgebrokkeld ijs van de gletsjer waar dan 
Champagne of Warme chocomelk werd geserveerd. Een 
verwennerij. 
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Overigens is het hebben van keuze uit 5 restaurants ook 
een verwennerij. Zeker als je weet waar je bent. En dat ze 
dan nog eens alles kunnen geven wat op de uitgebreide 
kaart staat. 

Wanneer de expeditieleider plots omriep dat een ijsbeer 
was gezien, sprong iedereen op en ging naar de kant 
van het schip waar het dier zou moeten zijn. “Zie je, daar 
tegen de bergflank onder de grote rots zijn twee putten. 
Daar ligt hij te slapen…” Ik geloofde hem op zijn woord 
maar die beer heb ik niet gezien. 

De volgende dag hadden we meer geluk: een ijsbeer 
was aan het vissen dichtbij de plaats waar wij de landing 
zouden moeten doen. Extra zodiacs werden uitgehaald 
en iedereen vertrok. De ijsbeer keek een beetje vreemd 
naar de armada zodiac die op 100 meter van hem 
verscheen. Maar hij liet zich wel mooi fotograferen. 
Wat daarbij opviel is dat de passagiers allemaal zeer 
uitgelaten waren. De expeditieleiders omgekeerd zeer 
alert en zenuwachtig. De zodiacs zaten in ondiep en 

moeilijk te manoeuvreren gebied. De ijsbeer was in het 
voordeel. Gelukkig vonden beide partijen dat 100 meter 
afstand het beste voor hen was. 

Na 7 dagen kwam ik terug in de bewoonde en warme 
wereld. Voldaan van de ruwe schoonheid die Spitsbergen 
te bieden heeft. Wat mij betreft een aanrader. 

De expeditieleider verwoordde het als volgt: 
“Spitsbergen you will do only once. It is not marshmellow 
white as is Antarctica. The white continent will remain 
always something that cannot be grasped. Antarctica will 
leave you breathless because of its soft beauty. Arctica 
is rugged and will leave you breathless because of its 
harshness. To think that men, Vikings, came here, that we 
are now here, it must humble us. But regardless Arctica or 
Antarctica be thankful that you were one of the few ever 
to visit.” 

Ik ben alvast enorm dankbaar dat ik deze reis heb mogen 
en kunnen doen. En ik raad ze ook iedereen hartelijk aan!
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Sofitel, Novotel, Delano en Pullman. Het zijn 
merknamen van Accor. Ondertussen is de Franse 
hotelgroep ook eigenaar van de beroemde 
handelsnaam Orient-Express.

Het was 140 jaar geleden dat de Belgische ingenieur 
Georges Nagelmackers droomde van internationale 
treinreizen in Europa. De Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits werd opgericht en nog steeds laat 
de naam Orient- Express ons dromen van elegante 
treinpassagiers die op een hoogst verfijnde manier 
sporen tussen Londen, Parijs en Istanbul.  

Accor laat nu de iconische naam verder leven door het 
exploiteren van luxetreinen, het creëren van nieuwe 
hotels en… het uitbouwen van een nieuwe exclusieve 
cruiserederij: Orient Express Silenseas.

Made in France

In januari werd een intentieverklaring ondertekend met 
de Franse scheepswerf in Saint-Nazaire voor de bouw 
van twee spectaculaire zeilschepen, de grootste ter 
wereld. 

“Innovatie vormt de kern van deze ultramoderne 
schepen die een revolutie teweeg zullen brengen in de 
maritieme wereld. Dankzij nieuwe technologie zullen we 
de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag aangaan,” 
zegt Sébastien Bazin, CEO van Accor.

De eerste plannen werden gesmeed in 2018. 
Ondertussen testte Chantiers de l’Atlantique een 
revolutionair zeilsysteem uit: ‘SolidSail’. Zoals de naam 
laat vermoeden is het concept gebaseerd op vaste, 

Hotelgroepen veroveren de zeven zeeën
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rechthoekige stukken opvouwbaar composietmateriaal 
dat samen een zeil vormt.

De nieuwe Silenseas schepen zullen over drie 
onverstaagde, kantelbare masten met elk een 
zeiloppervlak van 1500 m2 beschikken, in combinatie 
met een motoraandrijving op vloeibaar aardgas. Dit 
worden dus de eerste hybride LNG-zeilschepen. De 
schepen zullen ook klaar zijn om op waterstof te varen, 
de dag dat de reglementering voor passagiersschepen 
het zal toelaten.

De cijfers zijn indrukwekkend. De schepen zullen 220m 
lang zijn, met slechts 54 suites van gemiddeld 70m2 
groot. De presidentiële suite zal met zijn 1415m2 
monumentaal worden. Het terras alleen is 530m2 groot!
Het interieur wordt ontworpen door het Parijse 
architectenbureau van Maxime d’Angeac.
Stirling Design International, verantwoordelijk voor 
het design van de Ponant schepen en de twee 

Four Seasons Yachts
In juli 2022 kondigde een andere hotelgroep 
aan dat ook zij hun stempel willen drukken op de 
oceanen. Four Seasons creëerde met Marc-Henry 
Cruise Holdings Ltd. en de Italiaanse scheepswerf 
Fincantieri het nieuwe merk Four Seasons Yachts. Aan 
het hoofd staat ervaren cruiseveteraan Larry Pimentel 
(Seabourn, Cunard, Seadream, Azamara).

Het eerste schip werd besteld, met een optie voor 
nog twee andere. Het ontwerp dat opvalt door de 
grote schoorsteen met daarin de geïntegreerde 
‘funnel suite’, komt van het wereldberoemde Tillberg 
Design of Sweden, of kortweg TdoS. Die ene suite 
zal maar liefst vier verdiepingen tellen. De andere 
95, meer ‘modale’ suites, zullen toch gemiddeld zo’n 
54m2 zijn. Het eerste persbericht van dit “ongekend 
luxe lifestyle-project” staat vol ronkende namen 
en superlatieven. Het is nog maar de vraag of de 
werkelijkheid de voorstelling ervan kan evenaren.

Ritz-Carlton
De Ritz-Carlton groep kwam al in 2017 op de proppen 
met het idee om het zeegat te kiezen met de Ritz 
Carlton Yacht Collection. Door grote problemen met 
de Spaanse scheepswerf ontstond een vertraging 
van meerdere jaren. Uiteindelijk kon het eerste 
‘superyacht’ Evrima in oktober 2022 eindelijk de 
eerste 298 gasten verwelkomen.

De oorspronkelijke plannen om drie identieke 
schepen te bouwen werden gewijzigd. De volgende 
twee —Ilma en Luminara— zullen een tonnenmaat 
hebben die dubbel zo groot is. In plaats van 149 suites 
komen er 228 op schip twee en drie, wat natuurlijk 
economisch voordeliger is. Met korte cruises van vijf 
dagen (naast de langere) mikt de rederij voornamelijk 
op ondernemers met weinig tijd.

expeditieschepen van Seabourn, zal zorgen voor het 
exterieur.
 
Alles aan boord zal in het teken staan van luxe “à la Orient 
Express” in combinatie met de Franse savoir-faire. Het 
eerste schip wordt verwacht in 2025.



Antarctische luxe-expeditie met Seabourn

De gevreesde Drake Passage had best wel wat langer mogen duren, 
denk ik. Plots wordt omgeroepen dat we een ongeplande stop 
gaan maken op Elephant Island, het eiland beroemd omwille van 
Shackleton. Ons schip, Seabourn Venture, heeft zo’n goede vaart 
gemaakt dat we een halve dag vroeger in Antarctica zijn.
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Vanaf dag één in Antarctica wordt duidelijk dat het 
nieuwe schip een volbloed expeditieschip is. Een groot 
deel van de vloot Zodiacs wordt met vier telescopische 
kranen in het water gezet. En dat gaat snel. Het schip 
beschikt over 24 Zodiacs, wat best veel is. Maar nodig 
voor het aantal passagiers. Laat ons even rekenen: er zijn 
132 suites. Op onze reis waren er 245 gasten. Om alles 
in goede banen te laten lopen worden er zes groepen 
gecreëerd, elk met hun eigen kleurencode. Elke rederij 
moet zich houden aan de regels van de IAATO, dat 
zegt dat er maximaal 100 passagiers te gelijk aan 
land mogen. Het zou evenmin praktisch zijn om direct 
iedereen te laten inschepen. Daarom heeft Seabourn 
een procedure uitgewerkt die zeer gesmeerd loopt.

Claudio, de assistent van de expeditieleider roept alles 
om. “De rode groep mag zich beginnen klaarmaken, 
want binnen een kwartier is het aan jullie beurt.” Een 
kwartier later nodigt hij dan de “rode” mensen uit om 
zich naar de “mud room” te begeven, de plaats waar de 
laarzen gestockeerd zijn. Alles is perfect georganiseerd. 
Meestal weten de gasten al de avond voordien wanneer 
ze aan de beurt zijn. Die informatie komt digitaal, via de 
Seabourn Source app op de GSM, of via het interactieve 
televisietoestel in de suite. 

Toegegeven, de realiteit draait vaak anders uit. Met 

expeditiecruises moet men steeds rekening houden 
met wijzigingen, omwille van weersomstandigheden 
of een teveel aan ijs. Elephant Island stond niet op het 
programma, maar hebben we toch bezocht. Paradise 
Harbour stond wél geprogrammeerd maar een ijsberg 
blokkeerde de ingang. Dit vraagt flexibiliteit, zowel voor 
de gasten als voor de crew aan boord.

Aanvankelijk stond ik wat sceptisch tegenover de 
grotere passagierscapaciteit, in vergelijking met 
expeditieschepen van de concurrenten. Die regel van 
100 bepaalt alles. Er zijn een paar schepen op de markt 
die tot 500 gasten kunnen meenemen. Dat betekent dat 
terwijl 100 passagiers aan land zijn er 400 mensen iets 
anders moeten doen: een Zodiactochtje maken, of aan 
boord blijven. Hoe kleiner de passagierscapaciteit, hoe 
meer je zal zien, of hoe langer je aan land kan blijven. 
Een schip met slechts 100 passagiers kan iedereen 4 uur 
aan land geven in de voormiddag, en nog eens 4 uur op 
een andere plek in de namiddag.

De mathematische logica moet men relativeren. Want 
in werkelijkheid staat niet iedereen te springen om elke 
mogelijke minuut van de dag op het zevende continent 
te staan. Er zijn passagiers die het al na dag één voor 
bekeken houden. Ze hebben Antarctica kunnen afvinken 
van hun bucketlist. Zonde, jawel. Maar tegelijk is zo’n 
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reis ook best vermoeiend. Sommige landingen worden 
gemaakt in de vroege uurtjes, voor het ontbijt. Ook dan 
haken mensen af, wegens te weinig slaap (rond eind 
december is er geen nacht) of te weinig energie. Niet 
iedereen gaat aan land omdat er ook andere activiteiten 
zijn, zoals een tocht met de duikboot of een excursie met 
de kajaks. 
De boordcomputer houdt goed bij hoeveel gasten 
precies afgezet zijn, zodat het cijfer honderd nooit wordt 
overschreden. Een typische landing duurt maximaal 
twee uur. Wie echt wil kan makkelijk langer blijven, 
zonder het te vragen. Waarom? Omdat veel gasten 
tevreden zijn met een kort bezoekje. Daardoor komt er 
‘capaciteit’ vrij.

Nog dit: Seabourn Venture valt in de IAATO Categorie 2, 
dat wil zeggen schepen met een capaciteit van 201 tot 
en met 500 passagiers. In theorie betekent het dat het 
schip niet overal passagiers mag landen. In de praktijk 
zijn er bitter weinig, zo’n verboden plaatsen. 

Besluit: zie je evenveel als met een ander schip? Het 
antwoord is hoofdzakelijk ja.

Sterke punten

Trouwe Seabournklanten gaan zich op de Venture 
meteen thuis voelen. Er is de vertrouwde Seabourn 
Square met de koffiebar. The Colonnade laat toe om 
binnen of buiten te eten, ook in Antarctica. In het 
hoofdrestaurant worden even kwalitatieve gerechten 
geserveerd, op een even deskundige manier. Er is een 
atrium. Er is een spa. Een (klein) buitenzwembad en 
jacuzzi’s. Een sushirestaurant. Het personeel is zoals we 
van Seabourn gewend zijn. 

De suites zijn allemaal erg vergelijkbaar met wat de 
andere Seabourn schepen hebben. Opvallend zijn de 
Panorama Veranda Suites met hun grote ramen naast het 
balkon, en de duplex Wintergarden Suites. 
Kleine details verraden dat het een expeditieschip is, 
zoals de elektrische verwarming in een van de kasten, 
om kledij snel te drogen na een natte uitstap.

Het theater heet Discovery Centre en wordt vooral 
gebruikt voor de briefings en lezingen door het 
expeditieteam (van 26 mensen!). Net ernaast ligt de 
Expedition Lounge, een ruimte die doet denken aan de 
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lounge van een wintersporthotel, met (fake) haardvuur 
en knusse fauteuils. Dit is wat je zou kunnen omschrijven 
als de wachtzaal vóór de expedities. Het daglicht komt 
op een aantrekkelijke manier binnen via de shop aan 
bakboord. De winkel focust vooral op polaire kledij en 
accessoires, wat erg handig is als je iets vergeten bent: 
merino ondergoed, mutsen, zonnecrème etc… 
Een parka hoef je niet mee te brengen, die krijg je aan 
boord. Het is een degelijke, van Helly Hansen, maar 
misschien net wat te oranje om in België mee rond te 
lopen. Ik heb het geprobeerd en alle Take Away koeriers 
zwaaiden me goeiendag.

Bow Lounge 

Seabourn heeft geen open brug policy. Er wordt wel 
een geleid bezoek aan de navigatiebrug voorzien, maar 
het is niet zoals op vele andere schepen waar de brug 
bijna permanent toegankelijk is. Ik had het gevoel dat 
dit voor de meeste passagiers geen punt is. Seabourn 
heeft een mooi alternatief voorzien: de Bow Lounge. 
Dit is een observatieruimte vooraan. Niet alleen geeft 
die toegang tot het ruime boegdek, er is ook een 
ontdubbeling van de meeste navigatie-instrumenten. 
Wie wil kan hier dus perfect de navigatie, de meteo etc 
volgen. Meestal is wel iemand van het expeditieteam 
aanwezig om uitleg te geven. In een hoek aan bakboord 
is een klein zelfbedieningsbuffet dat wel altijd iets heeft 
om te eten. Dat is praktisch als je vroeg op expeditie 
vertrekt, of terugkomt als het restaurant reeds gesloten 
is. Roomservice is een alternatief maar was meestal traag 
(+/- 45 minuten) door overbevraging.

Op de scheepsneus is een klein platform (à la Titanic) 
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waarop een paar mensen kunnen staan om bv. naar 
dartele dolfijnen of ander zeeleven te kijken.

In het algemeen behoort dit schip tot de top wat betreft 
observatiemogelijkheden, iets wat essentieel is tijdens 
een expeditie. In Ushuaia lag naast ons de Ultramarine, 
een schip van Quark. Het was goed om te vergelijken. 
Dit schip heeft twee helikopters, wat Seabourn Venture 
niet heeft. Maar die helikopters hebben een hangar 
nodig, en heliplatformen. Resultaat: bijna het ganse 
bovendek wordt daardoor ingenomen. Bij Seabourn 
daarentegen is echt heel veel buitenruimte, rondom 
rond.

Kajaks en duikbootjes

Gasten hebben ook de mogelijkheid om tegen betaling 
op kajakavontuur te gaan of een duik te maken met een 
van de twee onderzeeërs. Beide activiteiten zijn gaaf. 
De grote vraag is of een uitstap met een duikbootje 
de moeite waard is. Word je omring door walvissen en 
zwemmende pinguïns? Neen. Is er veel te zien? Neen. Is 
het opwindend? Ja! Ik denk dat je het vooral moet zien 
als een zeldzame opportuniteit. Goedkoop is het niet: tot 
1000 dollar per persoon. Of het lukt weet je ook nooit, 
want alles hangt af van het weer. Aan het begin van onze 
cruise werden verschillende duiken geannuleerd, wat 
sommigen FOMO (fear of missing out)—stress gaf. Geen 
paniek, iedereen is kunnen gaan, tot wel 85 meter diep!

Antarctica op zijn best

Onze expeditie had als bestemming het Antarctisch 
Schiereiland, wat we als trotse landgenoten van Adrien 

de Gerlache “Belgica-land” zouden kunnen noemen.
Dit was een expeditie pur sang, waarbij kapitein en 
expeditieleider alles gedaan hebben om het onderste 
uit de kan te halen. Veel schepen gaan door het 
fotogenieke Lemaire Kanaal. Seabourn Venture heeft 
zo gemikt dat we richting zonsondergang voeren. Een 
feeëriek moment, zeker als de nacht bijna onbestaand is 
en de avondkleuren eindeloos blijven doorgaan. 
Toen Paradise Harbour ontoegankelijk was werd 
besloten om in de Gerlache Strait aan walvisspotten 
te doen. Nadien werd koers gezet naar het prachtig 
Neumayerkanaal, met echt waanzinnige landschappen. 
Alsof dat nog niet genoeg was besloot de kapitein om 
een zijvertakking te nemen —het Peltier Channel— dat 
naast de Zeven Zusters ligt, een imposant gebergte. 
Omdat het water daar relatief ondiep is werd een 
Zodiac uitgerust met een dieptemeter voorop gestuurd. 
Kortom, men probeert echt het beste van Antarctica mee 
te geven. 

Nu, het blijft aan de gasten om te kiezen hoe intens ze 
alles willen beleven. Ik was een beetje verbijsterd om te 
zien hoe een aantal mensen alles nogal evident vinden. 
Maar alles bij elkaar, Antarctica is echt een andere 
planeet!

Doen dus !

Trouwe Seabourn klanten zullen zich meteen thuis 
voelen, en tegelijk een volwaardige expeditie beleven. 
Voor wie de rederij niet kent, en op zoek is naar een 
combinatie van een ultraluxueus boetiekhotel op het 
water met een state-of-the-art expeditie, moet zeker 
Seabourn in overweging nemen.
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Sicilië
Cultuur, geschiedenis en vuur!
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Wie het tweede seizoen van de populaire tv-serie White Lotus heeft 
gezien - een aanrader, trouwens - zal gezien hebben hoe mooi de 
omgeving is waarin het werd gefilmd. De tragikomedie speelt zich af 
in Taormina, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië. Prachtige 
stranden, grootse paleizen, Romeinse ruïnes, cipressen en stijlvolle 
hotellounges waar mensen sippen van een cocktail zoals ze dat alleen in 
Sicilië kunnen. Het eiland is een prachtige vakantiebestemming en dat 
is ook een aantal cruiserederijen niet ontgaan; ook deze zomer is Sicilië 
een bijzonder populaire bestemming voor veel cruiseschepen. Wij 
geven je graag een aantal niet te missen bezienswaardigheden mee.
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Sicilië is een groot, driehoekig eiland in het uiterste 
zuiden van Italië dat ruwweg de grootte heeft van 
België. Het is centraal gelegen in de Middellandse 
Zee en daardoor is het al millennia een belangrijke 
plaats voor cultuur, handel en politiek. Er zijn sporen 
teruggevonden van de moderne mens vanaf 30.000 
jaar geleden, al begon de bloeiperiode voor het eiland 
vooral wanneer Feniciërs in de 11de eeuw voor Christus 
er handelsposten stichtten. Na hen volgden de Oude 
Grieken en de Romeinen. Er zijn heel wat beroemde 
plekken in Sicilië, van Syracuse, de geboorteplek 
van Archimedes, tot Palermo of Taormina. Elk van 
deze plaatsen is een bezoek waard omwille van de 
geschiedenis die het draagt, de cultuur die je er kan 
proeven of de prachtige natuur die er te vinden is. 
Sicilië, met haar dicht begroeide rotsen, prachtige 
fauna en natuurlijk haar actieve vulkanen heeft een 
aantrekkingskracht voor veel toeristen en het feit dat 
het er bijna heel het jaar rond aangenaam warm is, is 
natuurlijk mooi meegenomen. 

De in het noordoosten gelegen havenstad Messina 
wordt ook wel de “Poort tot Sicilië” genoemd, omdat 

het amper 4 km van het Italiaanse vasteland is gelegen. 
Al eeuwenlang is Messina een van de belangrijkste 
havens van het eiland; in de Middeleeuwen vertrokken 
de Europese ridders en hun manschappen vanuit 
Messina naar het heilige land op hun kruistochten en 
eeuwen daarvoor vestigden Byzantijnen, Arabieren en 
zelfs Noormannen er zich omwille van de strategische 
ligging van de haven. Dit is niet de enige reden voor het 
woelige verleden van de stad; in 1908 werd vrijwel de 
gehele stad verwoest door een aardbeving en tsunami, 
waarbij zowat 70.000 mensen het leven lieten. Een van 
de gebouwen die nadien terug werd opgebouwd, is de 
Duomo, de kathedraal van Messina, waarvan sommige 
delen dateren uit de 6de eeuw. Wie de stad bezoekt, 
mag niet vergeten hier even binnen te gaan en vooral het 
prachtige plafond te bewonderen. 
Even buiten de stad is een wandeling in de Peloritani 
bergen ideaal voor de meer actieve cruiser; hier leer je 
het onbekende Sicilië kennen. Piepkleine dorpjes liggen 
verborgen in het gebergte waar de rotsen soms grillige 
vormen kunnen aannemen. Je kan er paden volgen die 
al eeuwenlang dienstdoen; hier wandelden boeren, 
monniken en soldaten het binnenland van Sicilië in. In de 

De vulkaan Etna
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dorpjes kunnen lokale wijnen en kazen geproefd worden, 
terwijl het lamsvlees tot perfectie wordt gegrild. Bij mooi 
weer zie je in de verte de Etna en die andere beroemde 
Siciliaanse havenstad liggen: Taormina.

Er zijn van die dingen waarover je het zeker moet hebben 
als je praat over Sicilië en één daarvan zijn de vulkanen 
die er te vinden zijn. De meest actieve vulkaan van Sicilië 
- en van de wereld, eigenlijk - is de Stromboli, gelegen 
op het gelijknamige eiland, voor de noordelijke kust. Al 
meer dan 2.000 jaar is er zowat iedere 40 minuten een 
uitbarsting waarbij lava de lucht in wordt geslingerd, 
soms tot in zee. De Stromboli heeft drie actieve kraters 
en omdat de uitbarstingen meestal eerder beperkt zijn, 
kunnen toeristen vrij dicht komen, al is dat niet altijd 
zonder gevaar. Er worden uitstappen georganiseerd 
vanuit Sicilië naar Stromboli en vooral ‘s avonds, 
wanneer de boten van het eiland terugkeren, is het een 
spectaculair zicht om het gloeiende gesteente uit de 
kraters te zien. 

De Stromboli mag dan wel zowat 3.000 meter hoog 
zijn, zowat twee derde ervan is onder de zeespiegel 

gelegen. Dat staat in schril contrast met die andere, veel 
bekendere Siciliaanse vulkaan: de Etna, waarvan de top 
op 3.357 meter ligt. Ook de Etna is een actieve vulkaan, 
al is die minder regelmatig. Soms kunnen tussen twee 
uitbarstingen maanden of zelfs een paar jaar zitten. Wie 
tijdens een bezoek aan Taormina - de stad die we zo 
dadelijk nog zullen bespreken - een tocht wil maken naar 
de Etna, kan dat met een lijnbus en een kabelbaan tot op 
zowat 2.500 meter hoogte. Vanaf dat punt kan je verder 
te voet en onder begeleiding tot in de buurt van een van 
de vijf kraters geraken. Bereid je wel voor op een frisse 
omgeving, want het kan er tot 25 graden kouder zijn dan 
aan de kust. 

Taormina is de grootste stad in de buurt van de Etna 
en ligt ten zuiden van de vulkaan. De stad is een 
mengelmoes van culturen en geschiedenis; ideaal voor 
de nieuwsgierige cruiser, dus. Een van de blikvangers 
is het oude Romeinse theater - zie de grote foto op 
pagina’s 24-25 - dat werd gebouwd in de 3de eeuw 
voor Christus. Het 2.300 jaar oude openluchttheater is 
uitzonderlijk goed bewaard en met wat verbeelding 
zie je de Romeinse acteurs er de performance van hun 

Messina is amper 4 km van het Italiaanse vasteland verwijderd



leven geven. Wie Taormina in de zomer bezoekt, hoeft 
daar zelfs helemaal geen moeite voor te doen, want er 
worden dan regelmatig opvoeringen georganiseerd. Het 
centrum van de oude stad was vroeger omwald en delen 
daarvan zijn bewaard gebleven, zoals de Porta Catania, 
wat vroeger een toegangspoort tot de stad was. Al in 
de 14de eeuw werd deze poort gerestaureerd om te 
bewaren voor het nageslacht. Op de flanken van de Etna 
worden heel wat druiven verbouwd waarvan de wijnen 
in Taormina kunnen worden geproefd. Een heerlijk glas 
wijn mag zeker niet ontbreken wanneer je de lokale 
specialiteiten ontdekt. Arancini bijvoorbeeld, een soort 
lekkernij waarvan ragout, doperwten en mozzarella de 
voornaamste ingrediënten zijn. Je kan op heel Sicilië 
arancini eten, maar die in Taormina zijn bijzonder, omdat 
ze daar in de vorm van de Etna zijn gemaakt. Zelf zijn 
we helemaal weg van de Pasta con le Sarde, waarbij 
handgemaakte pasta en versgemaakte olijfolie worden 
gecombineerd met gegrilde sardientjes. Loopt het water 
je al in de mond?

Als nagerecht kan je kiezen voor een andere typisch 
Siciliaanse specialiteit: Cannoli, een knapperig koekje 
dat gevuld is met zoete ricotta. Heb je net een wandeling 
achter de rug, maar het is nog te vroeg om al uitgebreid 
te gaan eten? Bestel dan aan een van de vele kraampjes 
in Taormina een Briche con gelate, ofwel: een broodje 
met roomijs. Wat ons betreft het beste uit twee werelden: 
ontbijt en dessert.

Nog steeds aan de oostkust van Sicilië, maar zuidelijker, 
zijn de steden Catania en Syracuse te vinden. Catania 
is de op een na grootste stad van het eiland en heeft 
een levendig karakter, vooral door de vele jongeren 
die er aan de universiteit studeren. Catania heeft ook 
een prachtig historisch centrum, met gebouwen uit 
verschillende periodes: de marmeren fonteinen van de 
Piazza del Duomo zijn uit de 19de eeuw, de Puerta Uzeda 
uit de 17de eeuw en het kleine Anfiteatro Romano, 
waarvan een gedeelte overbouwd is, dateert dan weer 
van enkele millennia geleden. In Catania is ook een van 

Cannoli

Porta Catania in Taormina
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de grootste Benedictijnse kloosters van Europa te vinden: 
het Monastero Benedettini. Het prachtige gebouw, dat 
in verschillende periodes werd opgetrokken, is een van 
de sites in Sicilië die werd opgenomen in de Unesco 
Werelderfgoedlijst. Het is niet moeilijk om te verdwalen 
in de kleine straatjes van Catania en met wat geluk kom 
je zo in de Via Crociferi, misschien wel het mooiste van 
allemaal. Je waant je in een oude film wanneer je door 
het steegje slentert met gebouwen en kerken uit de 18de 
eeuw. Wie liever een dagje zee en strand wil inplannen, 
kan in Catania kiezen voor verschillende plekken, zoals 
het Spiaggia della Playa of het strand van Palaia, maar wij 
kiezen voor Le Capannine, een gezellig klein strand waar 
je voor een paar euro een ligbed kunt huren, genieten 
van een boek én zicht op de Etna, zowat 25 km verderop. 
Dat er langs het strand bars en kleine restaurantjes 
gelegen zijn, heeft niets met onze voorkeur te maken... 
ahum. Over lekkernijen gesproken: proef in Catania zeker 
een Minne, een klein rond gebakje met glazuur en een 
rode, gekonfijte kers erop. Of neem er twee, want het 
moet een vrouwenborst voorstellen. Het verhaal erachter 
kom je ter plekke wel te weten!

Syracuse is een van de oudste steden van Sicilië en is 
vooral bekend als de geboorteplaats van Archimedes. 
Hier vind je in het archeologische park Neopolis het 
grootste amphitheater van Sicilië, het Teatro Greco, dat 
plaats biedt aan 16.000 bezoekers. De stenen voor het 
theater kwamen van een steengroeve vlakbij, die je ook 
kan bezoeken. Een interessante bezienswaardigheid in 
Syracuse zijn de Catacomben van San Giovanni, gelegen 
onder de ruïnes van een vroeg Normandische kerk. 
In de ondergrondse doorgangen zijn zowat 20.000 
christelijke tombes gelegen van in de Romeinse periode, 
toen het verboden was voor de christenen om hun 
doden te begraven binnen de stadsmuren. Net als op 
andere plekken in Sicilië zijn er ook in Syracuse heel wat 
archeologische sites te vinden. Veel van de bijzondere 
vondsten zijn verzameld in het Archeologisch museum 
van de stad, trouwens een van de grootste dergelijke 
musea in Europa, maar je kan ook een bezoek brengen 
aan de sites zelf. Je kan bijvoorbeeld naar Ortygia, het 
eilandje in de haven van Syracuse, dat verbonden is met 
enkele bruggen en waar de Tempio di Apollo gebouwd 
werd, ruim 2.600 jaar geleden. Het is de oudste Dorische 

Levendige drukte in Catania

CRUISE
Magazine



tempel van Sicilië. Op Ortygia is ook de Fonte Aretusa te 
vinden, een fontein die volgens een mythe eigenlijk de 
nimf Aretusa is ...    
           
In het uiterste zuiden van Sicilië is de stad Noto misschien 
wel een van de meest romantische plekken op het 
eiland. De barokke architectuur van de gebouwen heeft 
daar alles mee te maken: de Caltagirone, Palazzolo 
Acreide, het Palazzo Nicolaci di Villadorata ... Na een 
zware aardbeving aan het einde van de 17de eeuw, werd 
de stad bijna volledig heropgebouwd met de typisch 
rijk versierde elementen van de barok. Balkons overal, 
beeldhouwwerkjes verwerkt in nissen en nokken, lange 
trappen en terrassen. De heropbouw verdeelde de stad 
in drie delen: het bovenste gedeelte voor de adel - hier 
zijn de palazzos te vinden - het middelste deel voor de 
geestelijken en het onderste voor het gewone volk. Die 
indeling is ook vandaag nog te merken. 
Meer naar het westen, langs de zuidelijke kust van 

Sicilië, is de grootste archeologische site ter wereld te 
vinden in Agrigento. Deze plek wordt de Valle dei Templi 
genoemd, al is ze niet echt in een vallei gelegen. Op 
ruim 930 hectare zijn verschillende Dorische tempels te 
vinden die al sinds de 18de eeuw worden gerestaureerd. 
De tempels dateren van de 5de eeuw voor Christus, 
waarbij de Tempel van Concordia de best bewaarde is en 
die van Herakles de oudste, al zijn van deze laatste enkel 
acht kolommen bewaard gebleven. 

We hadden het eerder al over de prachtige en ruwe 
natuur van Sicilië; een van de meest bijzondere plekken 
om te bezoeken is de Alcantara kloof, centraal op het 
eiland. Deze kloof is ontstaan na een uitbarsting van 
de Etna en een daaropvolgende aardbeving, die de 
lavarotsen doormidden spleet. Vandaag is het een 
fantastische plek om lange wandelingen te maken, al 
kunnen avonturiers er ook terecht om te raften of rotsen 
te beklimmen. Liefhebbers van fauna halen hun grote 

Zicht op Taormina en de Middellandse Zee met in de achtergrond de Etna
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lenzen best boven wanneer ze hier wandelen om de vele 
vogels die er leven te fotograferen. Flamingo’s, ooievaars, 
lepelaars, valken, kanaries, patrijzen en met wat geluk 
een steenarend.

Onze rondreis van Sicilië eindigt in de hoofdstad 
Palermo, de stad die vaak gelinkt wordt met de 
Siciliaanse maffia. Daar hebben films als The Godfather 
natuurlijk veel mee te maken, al is de Cosa Nostra wel 
degelijk een bestaande misdaadorganisatie, maar heel 
wat minder geweldadig dan in de jaren 90. Palermo is 
een drukke stad en dat is best wel even wennen als je het 
vergelijkt met de andere Siciliaanse steden. Wat moet 
je allemaal bezoeken in Palermo? De lijst is aanzienlijk, 

maar bovenaan staat het Palazzo dei Normanni, een 
schitterend paleis met neoklassieke voorgevel uit de 
9de eeuw dat tevens het hoogste punt van de stad is. 
Centraal in de stad is het 14de eeuwse stadhuis gelegen 
aan de Piazza Pretoria, met ervoor een indrukwekkende 
fontein, omgeven door grote marmeren beelden. Wil je 
een avondje glamour en stijl? Boek dan een voorstelling 
in het Teatro Massimo Vittorio Emanuele, een van de 
grootste theaterzalen in Europa. De akoestiek is even 
indrukwekkend als het goudkleurige interieur. Wil je een 
mooi overzicht op de stad en de Middellandse Zee, dan 
neem je een bus richting Monte Pellegrino. Je merkt het: 
Sicilië is een ideale tussenstop tijdens om het even welke 
cruise in de Middellandse Zee.

Valle dei Templi in Agrigento

Deeltje van de Alcantarakloof

Palermo, hoofdstad van Sicilië
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We gingen mee aan boord van de prachtige Scenic 
Spirit; voor een avontuur op de mythische waterwegen 
van de Mekong die zich een weg baant door Cambodja 
en Vietnam. Een reis die het midden houdt tussen een 
cruise en een avontuurlijke rondreis. Met als kers op 
de taart de unieke en exclusieve ‘Scenic touch’. Angkor 
Wat buiten de reguliere openingstijden bezoeken? Een 
galadiner in de eeuwenoude tempel van Prasat Kravan? 
Scenic Cruises zorgt steevast voor onvergetelijke 
momenten die deze reis des te exclusiever maakt.

Vooraleer je aan cruisen toekomt, kan je maar beter eerst 
bekomen van de lange vlucht. En tegelijk profiteren 
van de extra tijd ter plaatse om kennis te maken met de 
lokale cultuur. Het Hyatt Regency Hotel pal in het centrum 
van Phnom Penh is daarvoor dé ideale uitvalsbasis. Het 
ligt vlakbij het Koninklijk Paleis en het nationaal museum. 
Het prachtige uitzicht over de stad en een uitgebreide 
keuze aan allerlei buffetten krijg je er gratis bij. Dim sums 
bij het ontbijt? Waarom niet, je bent in Cambodja nu !

De befaamde ‘Killing Fields’ en het aanpalende museum 
zijn hier een eerste niet te missen uitstap. Bezoek de 
prachtige Oudong tempel, of proef de lokale rum in de 
stokerij van Samai. Neem zeker ook eens een typische 
tuk-tuk doorheen de stad. Bij de stops wordt er uitleg 
gegeven door de gidsen van het schip, inclusief lunch in 
een lokaal restaurant. Een leuk weetje, en vooral ook zeer 
handig voor fervente shoppers: aangekochte souvenirs 
tijdens de excursies met Scenic worden gewoon op je 
boordrekening van het schip gezet. Je hoeft ter plaatse 
dus niets af te rekenen in de lokale munt. Wel even 
opletten met de limiet van je creditcard uiteraard!

Op dag 3 is het tijd om in te schepen aan boord van 
Scenic Spirit. De check-in gebeurt niet zoals bij klassieke 
cruises. Je wacht gewoon in de bar tot jouw butler je 
begeleidt naar de suite. En verder genieten van alle luxe 
die dit kleine, maar verrassend veelzijdige, schip biedt. 
Eerste stop: Koh Oknha Tei, beter gekend als Silk Island. 
De zijde wordt hier nog manueel geproduceerd. Het 
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hele proces wordt visueel voorgesteld, van zijderups tot 
afgewerkte sjaal. Er is een kans om enkele producten aan 
te kopen en zo de lokale economie te ondersteunen.
 
In de namiddag is er een actievere excursie naar het 
dorpje van Angkor Ban. De wandeltocht eindigt bij 
een schooltje waar de kinderen extra lessen Engels 
kunnen volgen. Ze tonen trots wat ze reeds kunnen door 
het voorlezen van teksten en het zingen van bekende 
Engelse kinderliedjes. Deze excursie geeft een unieke 
inkijk in het lokale leven. ’s Avonds vaart het schip verder 
naar Wat Hanchey, de bestemming van de volgende dag.

Tijdens de wandeling naar de tempel op de top krijgt 
u meer informatie over de plaatselijke fauna en flora. 
Scenic denkt ook steeds aan wie wat minder mobiel is 
en legt als alternatief een minibus in voor de korte (maar 
vanwege de tropische warmte best pittige) klim. Boven 
wordt er meer uitleg gegeven over de architectuur en 
het dagelijkse leven van de monniken. Het hoogtepunt 

van de excursie is een zegening van de monniken in de 
tempel. Deze indrukwekkende, spirituele ervaring is een 
must tijdens een bezoek aan Cambodja. 

Na de middag vaart het schip verder naar Kampong 
Cham, de eindhalte van de cruise. Hier kunnen de gasten 
ter plaatse nog genieten van een excursie naar keuze. In 
Koh Pen kan je bijvoorbeeld niet voorbij aan de fameuze 
Bamboo Bridge, een volledig in bamboe opgetrokken 
oversteekplaats voor het lokale vervoer die elk jaar, na 
het regenseizoen, opnieuw wordt opgebouwd. Tevens 
de langste in zijn soort ter wereld. Het verkennen van de 
lokale folklore of industrie is een van de andere opties. 
Elke excursie biedt een andere inkijk op het dagelijkse 
leven, in al haar facetten.

Na de ontscheping (dag 6) is de cruise dan wel ten einde, 
het meest avontuurlijke gedeelte van de reis moet nog 
komen. De groep vertrekt per autocar naar Siem Reap, 
voor het bezoek aan de fabuleuze Angkor-site. Over de 
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bagage hoef je je alvast geen zorgen te maken want die 
vertrekt al eerder per vrachtwagen.

Aan de oude brug van Kampong Kdei stopt de bus en 
maakt aan de overkant plaats voor een nieuwe gids, 
gespecialiseerd in de Angkor-site. Aangekomen in Siem 
Reap gaat het - na een lunch in een lokaal restaurant – 
richting Raffles Grand d’Angkor Hotel. Dit uiterst verfijnde 
hotel in Franse stijl ligt helemaal in lijn met de luxe en het 
comfort die de gasten gewend zijn van Scenic. 

Siem Reap is een moderne stad met veel toeristische 
voorzieningen. Van de gekende fastfoodketens tot bars in 
Pub Street. De hotelmedewerkers zorgen voor de tuktuks 
die u zorgeloos naar het centrum brengen. Meestal blijft 
de tuktuk gewoon op u wachten. Op wandelafstand 
van het hotel vindt u het Angkor National Museum. Een 
andere grote aanrader is Tonle Sap Lake, het grootste 
zoetwatermeer in Zuidoost-Azië. Dit meer staat in directe 
verbinding met de Mekong en is vooral bekend door de 
drijvende dorpen. 

Maar het wereldberoemde tempelcomplex van Angkor 
Wat is waarom iedereen écht naar hier komt. Door de 
deskundige uitleg van de gids krijg je al snel meer inzicht 
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in het ontstaan van de tempels, de betekenis van de 
gebruikte symboliek en architectuur, … Het hoogtepunt 
is letterlijk ‘de hemel’, het hoogste punt van de tempel 
dat vroeger enkel toegankelijk was voor koningen. 

Omdat hier 2 volle dagen wordt verbleven, krijgen we de 
kans om de volgende ochtend – in alle vroegte – opnieuw 
naar de site te trekken, voor een prachtige zonsopgang. 
Na dit feeërieke schouwspel wordt de groep in het 
vlakbij gelegen Svay Romeat klooster getrakteerd op 
een uniek champagneontbijt, klaargemaakt door een 
plaatselijke NGO.

Na het ontbijt staan er nog 2 andere bouwwerken op het 
programma, allebei in een heel andere stijl. Angkor Tom 
is voorzien van prachtige bas-reliëfs en Ta Prohm staat 
vooral bekend als de ‘jungletempel’ omdat de bomen 
en planten hier volledig vergroeid zijn met de tempel. 
Als afsluiter van deze reis wordt er gezorgd voor een 
bijzonder spektakel: tijdens een galadiner bij de Kravan 
tempel krijgt de groep verschillende traditionele dansen 
te zien met de prachtig verlichte site op de achtergrond. 
Het is een passend einde van een onvergetelijke reis, en 
net zoals de service en crew aan boord van het schip, van 
een uitmuntend hoog niveau.
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