CRUISEMagazine
N ° 5 4 - 2019 # 4

Technologie
Een kijkje in het Carnival
Control Center
Zomerse riviercruise op de Rijn

5 plekken om te ontdekken in 2020

Cruisen in Europa
Verschijnt in januari – mei – september – november. Editie november 2019 - P708018 - 2099 Antwerpen X

Enjoy the Art of cruising

13
2-3

22

28

6

Cruise Nieuws

10

Windstar Cruises verlengt 3 schepen

12

Maritieme weetjes

13

Het recycleren van oude schepen in Europa

14

World Expo Dubai 2020

18

Carnival Control Center

22

5 plekken om te ontdekken in 2020

28

Luxeschepen onder de loep

38

Haven in de kijker: St. Croix en de Maagdeneilanden

40

Riviercruise met Emerald Waterways

44

Bestemming: Malta & Sicilië

40

44
CRUISEMagazine

CRUISEMagazine

Over de grote foto op de vorige pagina:

Hanseatic Inspiration, een primeur voor Antwerpen

Foto: Mike Louagie

In de nacht van zondag op maandag 14 oktober meerde het
fonkelnieuwe expeditieschip Hanseatic Inspiration aan bij
de cruiseterminal aan de Scheldekaaien. Voor Hapag-Lloyd
Cruises is dit het tweede van drie nieuwe schepen die luxe
en avontuur combineren.
Hapag-Lloyd heeft een sterke band met Antwerpen. De
vijfsterrenplus schepen Europa en Europa 2 zijn regelmatige
bezoekers. Aanvankelijk was het de bedoeling om Hanseatic
Inspiration in Antwerpen te dopen. Dat feest is helaas
niet kunnen doorgaan. De reden is de vertraging in het
bouwprogramma. Het eerste schip, Hanseatic Nature,
verloor enkele weken op de Noorse scheepswerf. Daardoor
was er ook een vertraging voor het tweede schip. Gelukkig
voor Hapag-Lloyd zette de werf een tandje bij, zodat geen
enkele cruise moest geannulleerd worden. Enkel jammer
voor Antwerpen dat de doopplechtigheid in Hamburg werd
gehouden.
Echter, wat voor een spektakel! Terwijl het schip afgemeerd
lag niet ver van de Elbphilharmonie werden bij het vallen
van de avond alle genodigden in ware expeditiestijl voorzien
van parka’s. Iedereen nam plaats in de zodiacs om de doop
te kunnen volgen. Vanop een ponton projecteerde een
krachtige beamer videobeelden op de romp van het schip
(zie foto bovenaan).
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Doopmeter was de jonge Laura Dekker. Aan de leeftijd van
14 slaagde ze erin om solo rond de wereld te zeilen, wat
haar tot de perfecte persoon maakte om de fles champagne
tegen de romp van het expeditievaartuig te kwakken, met
succes.
Op 15 oktober scheepten in Antwerpen de eerste echte
passagiers in, voor een cruise richting Atlantische Oceaan en
Antarctica. Lees meer over de Hanseatic Inspiration op p. 32

ouagie

Voorwoord
Beste lezer, beste cruiseliefhebber,

Omdat de dagen intussen alweer flink korter zijn geworden, brengen we je een extra dik nummer
met veel en diverse reisbestemmingen waaruit je inspiratie kan halen voor een volgende cruise.
Wie dacht uitgekeken te zijn op de Middellandse Zee raakt misschien opnieuw geïnspireerd door
fascinerende eilanden zoals Milos, Malta of Sicilië.
Ook op de Europese rivieren blijft altijd wat te ontdekken. Ooit gedacht dat je in Australische sferen
kon vertoeven terwijl je op een Duitse rivier vaart? Droom je liever weg naar tropische oorden,
ontdek dan wat de Maagdeneilanden allemaal voor je in petto hebben.

Digitalisering heeft veel meer voordelen dan enkel
maar het gebruiksgemak van de klant…
De technologische ontwikkelingen en revolutionaire voorzieningen aan boord van de schepen gaan
steeds voort en zorgen ervoor dat je als klant een zorgeloze cruisevakantie kan beleven. Zelfs een
key-card is tegenwoordig haast niet meer nodig om de deur van je hut te openen. Het digitaliseren
van zowel belevings- als service-gerichte faciliteiten heeft overigens veel meer voordelen dan enkel
het gebruiksgemak voor de klant.
In de grootkeukens van Costa cruises wordt dankzij digitalisering voedselverspilling tegengegaan
vanaf de bron. Dankzij innovatieve technieken kan aan de hand van metingen gewerkt
worden aan een efficiënte voedselbereiding met minimaal afval, en dus minder verspilling.
Bewonderenswaardig!
Tenslotte leggen we ook nog 5 luxeschepen onder onze loep: elk met een eigen karakter en een
zeer aparte beleving. Maar wat zeker is: je valt van de ene verbazing in de andere.

Veel leesplezier.
Ben Scheefhals & Dirk Van Duyse, namens het voltallige team van ATC Cruises & Cruise Plus
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Paul Gauguin Cruises treedt toe tot de Ponant familie
De Franse rederij Ponant heeft aangekondigd dat het Paul
Gauguin Cruises in de familie opneemt. Om meerdere redenen
is dit een logische stap.
Paul Gauguin is een klein schip voor slechts een 300-tal
passagiers. Het werd in 1997 speciaal voor cruises in Frans
Polynesië gebouwd op de scheepswerf van Saint-Nazaire.
Oorspronkelijk bestemd voor het toenmalige Radisson
Seven Seas Cruises, veranderde het schip een paar keer van
eigenaar. De bestemming, die bleef telkens hetzelfde: Tahiti,
Frans Polynesië, de Fiji-eilanden en de Stille Zuidzee. Op deze
bestemming waar turquoiseblauw deel uitmaakt van het
dagelijkse leven is het kleine witte schip een vertrouwd zicht.
De landschappen met atollen, hagelwitte stranden en groene

bergpieken zijn absoluut uniek. Dit ontdekken aan boord
van een klein, kwalitatief schip dat speciaal voor deze regio is
ontworpen, valt met weinig andere cruises te vergelijken.
“Paul Gauguin kan intieme havens bezoeken waar de groten
nooit komen”. Deze slogan hebt u nog gehoord, maar hier is het
meer dan ooit terecht. Het schip heeft een kleine diepgang, wat
essentiëel is om alles te kunnen bereiken.
Fijn om weten is de aanwezigheid van een watersportmarina.
Dat is een ponton dat via een ‘garagepoort’ in de achtersteven
gebruikt wordt voor stand-up paddleboards, kajaks of gewoon
als zwemplatform. Aan boord zijn drie restaurants.
Ook de Tahitiaanse gastvrijheid maakt deel uit van de cruise.
Heel wat personeelsleden komen uit Frans Polynesië, inclusief
de cruisedirecteur en voordrachtgevers.

De eerste tunnel voor zeeschepen wordt gebouwd in Noorwegen
Bij het STQ Competence Center in het Noorse Fosnavåg
(bij Ålesund) weten ze wat lesgeven is. Het Sunnmøre
district is één cluster van maritieme bedrijven en
scheepswerven die groot zijn geworden door de offshoreindustrie. In andere woorden: de olieboorplatformen.
STQ beschikt over een scheepsbrugsimulator waar
officieren kunnen komen oefenen en kwalificaties halen.
De streek is ook belangrijk voor de cruise-wereld,
als bestemming en omwille van de verschillende
scheepswerven waar bv. de Hurtigruten, Ponant en HapagLloyd schepen worden gebouwd. Zopas is bezuiden van
Fosnavåg begonnen aan de bouw van een spectaculaire
tunnel. Het zal een tunnel worden dwars door een berg
heen, met als doel om vooral passagiersschepen weg te
houden van een stukje gevaarlijke kust waar het vaak stormt (de Westkaap). Een prettig bijkomend effect is de besparing
van brandstof, omwille van de kortere weg. Dat is goed voor het milieu. De ‘skipstunnel” wordt 1700 meter lang, en moet
klaar zijn tegen 2025. Met een diepte van 12m en een hoogte van 37m kunnen heel wat middelgrote schepen erdoor
varen. Denk maar aan de postboot (Hurtigruten en Havila Kystlink) of andere kleine cruiseschepen. Als je aan Noren
vraagt waarom ze in godsnaam investeren in zo een duur project antwoorden ze in de eerste plaats “omdat we het geld
hebben”. Dat het een nieuwe topattractie wordt voor Noorwegencruises staat buiten kijf.
Ondertussen zijn ze bij STQ begonnen met de opleiding van de kapiteins die door deze tunnel zullen varen.
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Cruiseschepen springen in de bres voor de Bahamas
De grootste rol voor hulp aan getroffen gebieden blijft
zondermeer weggelegd voor ngo’s zoals Unicef of
het Rode Kruis. Maar wist je ook dat cruiserederijen
regelmatig in de bres springen voor bijvoorbeeld
eilanden die getroffen zijn door orkanen? Dorian,
zowat de grootste tropische cycloon van het afgelopen
orkaanseizoen, veroorzaakte enorme schade aan grote
delen van de Bahamas. Verschillende cruiseschepen
repten zich na de storm naar de getroffen gebieden
om te helpen met bevoorrading van vers drinkwater,
eten en geneesmiddelen. Reddingswerkers werden ter
plaatse gebracht en lokale bewoners geëvacueerd of
overgebracht voor verdere medische verzorging.
Crew én bemanning van een 7-daagse cruise vanuit
Fort Lauderdale met Celebrity Equinox betuigden hun
medeleven door 10.000 sandwiches en waterflesjes klaar
te maken en verpakken voor de bewoners in nood op
de Bahamas. Gelukkig niet enkel Celebrity, maar ook

andere rederijen zoals Royal Caribbean, The Walt Disney
Company en Carnival Corporation gebruikten hun vloot
om de eilanden te bevoorraden en transport te voorzien
voor families die onderkomen zochten.

Costa gelauwerd voor aanpak tegen voedselverspilling

Costa Cruises engageerde zich in 2018 voor een
ambitieus plan, waarbij het de focus legt op het
zoveel mogelijk vermijden van voedselverspilling. Het
“4GOODFOOD” programma draait inmiddels op volle
toeren en Costa ontving hiervoor zelfs een award tijdens
de ‘Ayming Business Performances Awards’ *
Jaarlijks cruisen zowat een miljoen passagiers op een van
de vijftien schepen van Costa. In het constante streven
naar meer duurzaamheid in alle operationele aspecten
aan boord is voedsel een zeer belangrijk onderdeel.
Het teveel aan geproduceerde maaltijden – voedsel dat

normaal wordt
weggegooid terwijl
het doorgaans nog
perfect eetbaar
is – werd intussen reeds drastisch beperkt. In één jaar
tijd noteerde Costa een daling met 35% en het plan
is om tegen 2020 naar de helft minder voedselafval
te gaan. Het digitaliseren van de grootkeukens, een
“Taste, don’t waste” campagne in de buffetrestaurants
en specifieke opleidingen van het personeel waarbij de
bewustwording voor een efficiënte voedselbereiding
voortdurend wordt aangescherpt. Het zijn maar enkele
van de inspanningen die bijdragen tot het succes.
Wat Costa uitspaart door minder verspilling wordt
geïnvesteerd in het project “Orti in Africa” (Tuinen in
Afrika), van de organisatie Slow Food Foundation for
Biodiversity. Costa tekende eveneens een akkoord met
de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA). Sinds
2017 werden meer dan 100.000 maaltijden geschonken
aan hulpbehoevenden, via lokale partners in Italiaanse,
Spaanse en Franse havens.
* Ayming is een internationaal bedrijf dat grote firma’s
wereldwijd adviseert en stimuleert om duurzaam te
investeren.
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Princess Cruises digitaliseert en animeert
De uitbreiding van de vloot bij Princess Cruises gaat
stevig vooruit. Afgelopen maand oktober werd Sky
Princess – intussen reeds het vierde schip van de
nieuwe Royal-klasse – in de vaart genomen, en er staan
er nog eens 4 op stapel. Enchanted Princess vervoegt
in juni 2020 de vloot en Discovery Princess staat
gepland voor november 2021 (*). Princess Cruises
trekt hiermee volledig de kaart van technologische
vooruitgang want de schepen worden volledig
ontworpen in functie van de Ocean Medallion.
Deze vervangt de traditionele magnetische keycard
en omvat heel wat nieuwe en gepersonaliseerde
functionaliteiten om je als gast aan boord optimaal van
je cruise te kunnen laten genieten.
Andere nieuwigheden aan boord zijn de ‘Sky Suites’
– die momenteel mogen pronken met de titel van
grootste balkon op zee – pal op het bovendek van
het schip met 270° panorama zicht. Voor de prijs
ga je beter even zitten. Maar geen nood, voor ieder
wat wils aan boord. Vooral de liefhebbers van het
betere entertainment-werk komen aan hun trekken.
Met nieuwe productieshows als Rock Opera, en

het hypertechnologische 5-skies (een virtual reality
game in theatervorm) laat Princess zien waar de
rederij al jaren in uitblinkt: verbluffende liveshows
en entertainment van topniveau. Ook de comedyliefhebbers komen aan hun trekken, want zelfs de
Muppets maken hun intrede aan boord met een half
uur durende show waarin de zangers en dansers van
Princess de alombekende figuren en poppen van
bedenker Jim Henson tot leven brengen. Wie de
nieuwe schepen volgend jaar al wil
ontdekken in Europa: Sky Princess
vaart in april en mei enkele
12-daagse cruises in de Baltische
Staten, voor Enchanted Princess
kan je van juli tot oktober uitkijken
naar gevarieerde routes in de
Middellandse Zee.
(*) De laatste 2 Royal-klasse
schepen (2023 en 2025) blijven
vooralsnog naamloos.

ADDED LUXURY - Gratis limo-service bij je Regent-cruise
Wie een cruise met Regent Seven Seas plant, weet dat persoonlijke service en
stijl hand in hand gaan. Die service begint al bij je thuis, aan de voordeur, vanaf
het moment dat je vertrekt naar de luchthaven van Brussel. Klanten die hun
Regent Seven Seas cruise boeken bij Cruise Plus, ATC Cruises of een van de
partners-reiskantoren, worden verwend met een gratis privé limo-transfer. Trek
de deur achter je toe en schuif de benen maar lekker onderuit. Vanaf hier begint
een zorgeloze vakantie. Ook ter plaatse, na aankomst op de lokale luchthaven,
wordt er trouwens steeds gezorgd voor een private transfer van en naar het schip.
Geloof ons vrij, die glimlach krijg je niet meer van je gezicht. Wist je overigens dat
ook de reservaties voor de specialiteitenrestaurants met plezier vooraf door je
cruisespecialist worden ingeboekt? Nog een zorg minder aan boord !
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Een grandioos nieuw vlaggenschip voor MSC Cruises
Begin november stapten de eerste passgiers aan boord
van het nieuwe vlaggenschip van MSC Cruises, MSC
Grandiosa. Het schip past in de reeks van de Meravigliaklasse, maar is iets groter. Het basisprincipe blijft: het is
een schip dat in elke regio van de wereld kan cruisen,
zelfs bij minder goed weer. Centraal is de 112-meter
lange promenade dat als een kleine stad door het schip
loopt. Het plafond is een LED-scherm van 93 meter,
waarop alle soorten decors, foto’s en video’s kunnen
getoond worden.
Laat je in deze ‘winkelstraat’ inspireren door de creaties
van chocolatier Jean-Philippe Maury, of door een van
de specialiteitenrestaurants, als de Teppanyaki of de
Butcher’s Cut, voor een succulente steak. Nieuw is
l’Atelier Bistro, om te genieten van een glas wijn of
gerechtjes uit Parijs.
Dat restaurant boek je natuurlijk via de gratis ‘MSC for
Me’ app op je smartphone. Handig bij deze app zijn de
chatfunctie, om met je partner of kinderen in contact te
blijven zonder kosten. Via de ‘Family en Friends Locator’
zie je makkelijk waar iemand zich bevindt op dit grote
schip.
MSC Cruises houdt van technologische innovatie. Elke
hut is uitgerust met Zoé, een virtuele assistent. Het is een
rond doosje dat je activeert door “ok, Zoé” te zeggen,

en dan een vraag te stellen, zoals welk weer het wordt.
(Zeven talen maar geen Nederlands).
Zelfs de liften zijn innovatief. Hier kies je voor je in de
lift stapt op welk dek je moet zijn, en automatisch wordt
aangeduid welke van de zes liften de snelste optie is.
Eens in de lift gaat alles vanzelf.
Het atrium met zijn Swarovski-kristallen trappen blijft een
grote aantrekkingskracht hebben voor het maken van
foto’s, zeker op de meer formele avonden. MSC heeft als
het ware de gala-avond heruitgevonden, door zijn gasten
goesting te geven om zich ’s avonds op te smukken.
Zeker de Italiaanse gasten nemen dit erg serieus.
Elegantie en schoonheid, je kan er niet naast kijken.
MSC Grandiosa is een machtig schip voor jong en oud.
Kinderen zullen niet weten waar eerst te beginnen. Van
Lego tot het waterpretpark en het klimparcours, het
entertainment en de Cirque du Soleil shows, een week is
gewoon te kort om alles te doen. Tegelijk is het een schip
waar je perfect een week kan ontsnappen aan de ratrace.
Het summum daarvoor is een suite in de MSC Yacht Club.
MSC Grandiosa vaart in de Westelijke Middellandse
Zee, van Marseille naar Genua, Rome, Palermo, Malta en
Barcelona.
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Windstar Cruises investeert $250 miljoen in het verlengen van drie schepen
De vertrouwde, kleine Seabourn-schepen van weleer –Seabourn Legend, Pride en Spirit-werden een viertal jaar geleden overgenomen door Windstar Cruises. Dat gebeurde toen
Seabourn investeerde in de huidige reeks nieuwe schepen met een grotere capaciteit.
Windstar wist de Star, Legend en Pride een nieuw leven in

de stalen structuur, de buizen, de elektrische kabels, de

aanbod. De Italiaanse Fincantieri scheepswerf in Palermo

‘gejumboïseerd’ te worden is Star Breeze (zie foto). De twee

te blazen. Door het succes was de vraag vaak groter dan het
stelde Windstar voor om de schepen te verlengen. Deze

Siciliaanse werf is daar de specialist in. Recent verlengden ze
vier MSC-schepen en twee Grimaldi cruiseferry’s.

Hoe gaat dat in zijn werk? Het schip gaat naar een droogdok
en wordt volledig doormidden gesneden. Dan wordt het

tapijten etc. Het eerste van de drie Windstar schepen om
andere schepen komen aan de beurt in 2020.
Normaal gezien wordt een schip voor zo’n

verlengingsoperatie doormidden gesneden vóór de

motoren. In dit geval was het veel complexer: het schip krijgt
ook nieuwe, zuinigere motoren.

boegsegment langzaam naar voren getrokken met een

Voor de rederij is het alvast een goede zaak. Door de

In de maanden vooraf werd een nieuw middenstuk

312 gasten kan herbergen, ten opzichte van de originele

krachtig hydraulisch systeem.

gebouwd. In dit geval is dat 25,6 meter lang. Stel je voor wat
een precisiewerk dit moet zijn. Werkelijk alles moet op de
millimeter passen als de stukken terug aan elkaar worden
gelast.

Dat nieuwe tussenstuk wordt door één man (!) met een

afstandsbediening tussen de twee andere stukken schip

ingreep komen er 50 extra suites. Dat betekent dat het schip
212. Er komen ook extra bemanningscabines, zodat de

service op een gelijk niveau blijft: 1 personeelslid per 1,5

passagiers. Dank zij de extra ruimte is er plaats voor twee

nieuwe restaurants: het Spaanse restaurant ‘Cuadro 44’ en
het openluchtrestaurant ‘Star Grill’.

gereden, op een transportplatform met ontelbaar veel

De verlengde Star Breeze komt opnieuw in de vaart op 20

positie zeer accuraat gaan bepalen. Als het zover is worden

Nadien wordt er koers gezet naar Miami.

wielen. Dankzij gebruik van lasertechnieken kan men de

de drie segmenten met elkaar verbonden. Dat wil zeggen:
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februari 2020, met een cruise van Barcelona naar Lissabon.

Royal Caribbean’s machtige renovatieprogramma
Het ‘Royal Amplified’ programma van Royal Caribbean
draait op volle toeren. De rederij investeert hierbij het
astronomische bedrag van maar liefst 900 miljoen
euro voor de vernieuwing van tien van haar schepen.
Momenteel wordt Oasis of the Seas, het eerste schip
van de Oasis-klasse (2009), op de Navantia-werf in Cadiz
aan een 2 maanden durende renovatie en herinrichting
onderworpen. Ondermeer de buitendekken worden
heringericht met Caraïbisch geïnspireerde zwembaden,
het kinderwaterpark Splashaway Bay en een reeks
nieuwe glijbanen zoals de Ultimate Abyss. Ook vele
andere publieke ruimtes en de kinderclub worden
volledig opgefrist en het schip krijgt enkele nieuwe
restaurants en bars. Vanaf november dit jaar komt Oasis
of the Seas terug in de vaart voor 8-daagse cruises
naar de Caraïben. In mei 2020 vaart het schip vanuit
Florida naar de Big Apple en wordt meteen het grootste
cruiseschip ooit met New York als thuishaven.
Eerder werden al Mariner, Independence, Navigator
en zeer recentelijk Voyager of the Seas volledig
gepimpt. Freedom of the Seas is komende winter aan
de beurt en ook Explorer volgt kort nadien. Een nieuwe
binnenattractie wordt het laser tag avontuur ‘Clash for
the Crystal City’. Jonge cruisers kunnen zich uitleven
in de vernieuwde Adventure Ocean met ondermeer
speelruimtes en knutselateliers voor de allerkleinsten.
Ook tieners krijgen een exclusieve plek aan boord, met

inbegrip van een Chillout zone op hun eigen buitendek.
Het reeds ruime aanbod aan eetgelegenheden breidt
verder uit met Giovanni’s Italian Kitchen, het Aziatische
Izumi Hibachi & Sushi, het Mexicaanse El Loco Fresh
en de Playmakers Sports Bar & Arcade. Daar kunnen
gasten bij barhapjes alle belangrijke sportmanifestaties
volgen op meer dan 80 televisieschermen. Als laatste
in het renovatieprogramma (2021) worden Liberty en
Adventure of the Seas onder handen genomen. In het
voorjaar van 2020 gaat ook Oasis’ zusterschip Allure
of the Seas naar het droogdok voor een gelijkaardige
upgrade. Deze werken gebeuren in de aanloop naar
het Europese zomerseizoen van 2020. Allure of the
Seas doorkruist immers van 10 mei tot 25 oktober de
Westelijke Middellandse Zee vanuit Barcelona.
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Hoe herken ik de kapitein?
“Och, dit was de kapitein”, zei de dame verveeld. “Zo
onbeleefd van me om hem niet te herkennen.”
Toch is het eenvoudig om te zien wie het bevel over een
schip voert. Kijk naar de epauletten, en je weet meteen
wie wat doet. En vooral: wie de baas is.
De basisregel is simpel: hoe meer strepen, hoe hoger de
ranking. Denk maar aan de uitdrukking ‘op zijn strepen
staan’ (earning his stripes).
Het is waar dat elke cruiserederij een eigen systeem
heeft, maar de essentie blijft dat de hoogste graden vier
strepen hebben. Meestal komt daar nog een symbool bij,
zoals de Nelsonknoop (een elegante krul), een ‘diamant’
(vierkant symbool), een ster of een anker.
De kapitein moet ook kunnen slapen en wordt daarom
altijd bijgestaan door een Staff Captain. Om het
onderscheid te maken tussen deze twee kapiteins zal de
hoogste in bevel bv. een dikkere streep hebben.
De bemanning van een schip wordt in essentie
onderverdeeld in drie groepen: dek, machine en het
hotel departement. Sowieso staat de kapitein boven
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iedereen. Echter, het technisch departement wordt
geleid door de Chief Engineer, die meestal ook vier
gouden strepen zal hebben, soms met een symbool van
een schroef erbij, of een stuurwiel.
Ook de Hotel Manager krijgt strepen, soms vier, maar
niet altijd. Hoe lager de graad, hoe minder strepen, dat is
vanzelfsprekend.
Interessant zijn de kleuren die gebruikt worden tussen de
gouden banden. Gelukkig voor ons zijn die kleuren erg
logisch. Groen is voorbehouden aan de milieuofficier, en
rood voor de dokter. Mensen van het hoteldepartement
herken je aan het wit tussen de gouden strepen. Denk
maar aan de witte lakens en je vergeet het nooit meer.
Voor de mensen van de machinekamer wordt vaak
paars gebruikt, en lichtblauw voor de Food & Beverage
manager.
Nogmaals, elke rederij heeft een eigen manier om de
hiërarchie te visualiseren. Zolang je maar onthoudt dat de
kapitein vier strepen heeft. In het Engels spreek je hem
best aan als ‘captain’. In het Nederlands mag ‘kapitein’
of ‘commandant’, in het Frans wordt ‘mon commandant’
gezegd.

On Board

Schepen worden niet gesloopt, ze worden gerecycleerd
De tijden zijn veranderd. Vroeger werden oude
cruiseschepen en ferry’s naar Gadani Beach (Pakistan),
Chittagong (Bangladesh) of Alang (India) gestuurd om er
door slecht betaalde, blootvoetse arbeiders gesloopt te
worden. Het aantal doden was choquerend, de belasting
voor het milieu wraakroepend.
De IMO (International Maritime Organisation) heeft tien
jaar geleden, in samenspraak met de internationale
gemeenschap de Hong Kong Conventie opgesteld. Er
werd overeengekomen om de manier waarop schepen
werden gesloopt aanzienlijk te verbeteren, met respect voor
veiligheid en milieu. Omdat de conventie effectief zou zijn
moeten 15 landen het ratificeren. Recent is daar Duitsland
bij gekomen, als dertiende land. Het gaat traag maar we
komen er. Nog steeds zijn India (27%) en Bangladesh (47%)
de twee grootste slopers ter wereld.
In 2013 zette de Europese Unie een stap verder, door nog
strengere voorwaarden te definiëren voor alle schepen
die onder de vlag van een van de lidstaten varen. Deze
schepen mogen enkel gesloopt worden in een van de 26
goedgekeurde recyclagecentra, in Europa maar ook Turkije
en de Verenigde Staten. Als Belg mogen we fier zijn op
het feit dat we in Gent een van de meest gesofisticeerde
scheepsloperijen hebben. Cruiseschepen werden hier nog
niet gesloopt, wel ontelbare marineschepen van de Royal
Navy.

Europa heeft deze strengere regels beslist vanuit een
gewetenskwestie. Het kon niet zijn dat we ons afval gingen
dumpen in arme landen. Bovendien wilde Europa ook zeker
zijn dat er deftig gerecycleerd werd, zonder milieuschade.
Een schip is veel meer dan staal. Men wil bv. niet dat de
resterende brandstoffen, oliën of kunststoffen in de oceaan
terechtkomen.
Het aantal cruiseschepen dat naar de sloperij werd gestuurd
is sterk afgenomen. Het laatste decennia verdwenen
bekende schepen als Pacific Princess, Princesse Danae of
Vistafjord onder de snijbranders en sloophamers.
Lachend wordt wel eens gezegd dat ze veranderen in
scheermesjes. Er is veel meer dan dat.
Andere klassiekers als Funchal of Queen Elizabeth 2 kregen
een nieuwe toekomst als hotel of partyschip.
Op YouTube vindt men een paar knappe filmpjes van
schepen die voor de laatste keer in hun bestaan volle kracht
het strand op varen. Als je op naam van Selim San zoekt
krijg je meteen spectaculaire dingen te zien. Deze man
documenteert alles wat gebeurt op de Turkse werf van
Aliaga, nabij Izmir. De foto op deze pagina is ook van hem,
en toont een oude P&O kanaalferry.
Wie graag op de hoogte blijft van (alle) schepen die
gesloopt worden schrijft zich gratis in op de website
RobinDesBois.org. Deze Franse NGO publiceert elk kwartaal
een kritisch ‘Ship Breaking Report’.
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Cruiseschepen als drijvende hotels in

Dubai

Tekst: Tom Geerts
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Vanaf oktober 2020 vindt in Dubai de

Wereldtentoonstelling plaats. Dat het een spektakel
zal worden, staat vast. De Verenigde Arabische

Emiraten – waarvan Dubai een van de zeven is –

noemen het zelf nu al de ‘Greatest show on earth’

en de media staan bol van de superlatieven rond het
mega-event. Met bijna 200 landenpaviljoenen - het

ene al futuristischer dan het andere – belooft het de
grootste Wereld Expo ooit te worden.
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De voorbereidingen lopen uiteraard in een razendsnel
tempo, met de bouw van nieuwe eventlocaties en hotels
verspreid over de stad. Of daarmee de toestroom aan
toeristen kan worden opgevangen, is vooralsnog niet
helemaal duidelijk. Cruiseschepen van diverse rederijen
plannen – zoals gewoonlijk in het winterseizoen – een of
meerdere cruises in het Midden-Oosten. Dubai vormt
daarbij meestal het vertrek- of eindpunt en bijgevolg
worden deze schepen dus automatisch drijvende hotels
aan de toegangspoort van de Wereldtentoonstelling.
Het hoofdthema van de expo is ‘Connecting minds,
Creating the future’ waarbij er gewerkt wordt rond
drie subcategorieën: opportunity, sustainability (duurzaamheid) en mobility. Het Belgisch paviljoen zal rond
dat laatste thema werken; een computersimulatie is ook
reeds te zien op de officiële website van Dubai Expo.*
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Dubai en cruisen
Dubai’s Mina Rashid Port brak afgelopen zomer nog een
record en verwelkomde maar liefst vijf cruiseschepen op
één dag. De metropool versterkte daarmee zijn positie
als toonaangevende cruisebestemming. Verwacht wordt
dat de Wereld Expo tussen oktober 2020 en april 2021
zo’n 25 miljoen bezoekers uit 190 verschillendelanden
zal aantrekken, en daarmee ongeveer 1,5 % zal bijdragen
aan het jaarlijkse BBP van de Verenigde Arabische
Emiraten. Volgens een studie van Ernst & Young wordt
er naar verwachting ongeveer $ 30 miljard aan de
economie toegevoegd tot 2030.
Het cruiseseizoen 2018/19 eindigde met een recordstijging van meer dan 50% in aantal toeristen. Er was ook
een stijging van 38% in cruise-aanlopen. In totaal ging

het om zo’n 850.000 passagiers. Voor komende winter
wordt er opnieuw een stevige groei verwacht. Dubai
hoopt overigens reeds in 2020 de kaap van 1 miljoen
toeristen op jaarbasis te kunnen ronden. Deze snelle
groei is te danken aan gezamenlijke inspanningen van
het ‘Dubai Cruise Committee’ om de cruisesector in de
regio te stimuleren. Costa Cruises is bijvoorbeeld een
zeer frequente bezoeker tijdens het winterseizoen. Als
het schip voor anker ligt in de haven, komen er geregeld
lokale artiesten en muzikanten aan boord die shows,
folkloristische dansen of zelfs roofvogeldemonstraties
geven. Ook AIDA, Seabourn, Crystal, Celebrity en
Oceania Cruises plannen meermaals Dubai en het
Midden-Oosten in op hun vaarschema’s.
Hamad Bin Mejren, senior vice president van Dubai
Tourism, zei onlangs in de pers: “De krachtige groei van
de cruise-industrie van Dubai is een bevestiging van
de groeiende aantrekkingskracht van de stad als een
‘must-see’ bestemming. We zijn verheugd om telkens
opnieuw toonaangevende cruisemaatschappijen te
mogen verwelkomen die vanuit Dubai als turn around
port regelmatig regionale of internationale vaarroutes
organiseren. We zullen actief blijven werken met
ons gewaardeerde netwerk van lokale, regionale en
wereldwijde partners om Dubai’s toegankelijkheid verder

te onderstrepen. ” In april won de cruise terminal van
Mina Rashid voor de twaalfde keer op rij de Leading
Cruise Terminal Award in het Midden-Oosten op de
World Travel Awards 2019, samen met WTA’s prestigieuze
World’s Leading Cruise Port Award.
Met de mogelijkheid om tot zeven mega-cruiseschepen
tegelijkertijd af te handelen, ondergaat Mina Rashid
momenteel ook een herstructurering om zijn efficiëntie
verder te verbeteren en capaciteit uit te breiden. Zo
wordt ondermeer gebouwd aan een multifunctionele
recreatiezone die het rijke culturele erfgoed van Dubai
symboliseert.
Ben je een fan van spectaculaire evenementen én van
cruisen? Dan moet je vanaf oktober 2020 in Dubai zijn.
Wacht best niet te lang om je plek aan boord van een van
de cruiseschepen te reserveren. Zo hoef je je alvast geen
zorgen te maken over een hotelverblijf ter plaatse, want
de meeste schepen blijven 2 of meer dagen in Dubai
aangemeerd. Voor een 3-daags entreeticket betaal je
ongeveer € 65 per persoon.
* Meer info over de Wereld Expo vind je op de officiële
site expo2020dubai.com of op de Nederlandstalige
website: allesoverdubai.info/dubai-expo-2020.
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Carnival Maritime, de helpdesk van de kapitein
Carnival Maritime is het technologisch centrum van
waaruit cruiseschepen de nodige ondersteuning krijgen.
Het werd in april 2015 opgericht door de Costa groep.
Het is gevestigd in de HafenCity-wijk van de maritieme
stad bij uitstek: Hamburg.

Dat er 250 specialisten uit 30 landen werken zegt veel
over het belang van dit centrum. Constant staan de
28 schepen van Costa Cruises, AIDA en Costa Asia in
verbinding met Hamburg. In de eerste plaats wordt
gezorgd voor een digitale ondersteuning bij het
navigeren, door het optimaliseren van de routeplanning.
Dat heeft een positieve impact op de veiligheid, op het
brandstofverbruik en op het milieu. Hoe beter de route
geoptimaliseerd is, hoe zuiniger het schip zal varen.
Routes kunnen bv. gewijzigd worden als er een orkaan
gemeld wordt. Het centrum is als een controletoren waar
heel de wereld wordt gemonitord. Het hoeft niet altijd
om extreme toestanden te gaan. In Marseille gebeurt
het vaak dat de mistral zo hevig waait dat sleepboten
nodig zijn. In Hamburg wordt de situatie reeds de dag
ervoor ingeschat zodat slepers op tijd kunnen besteld
worden. Het centrum kan de kapitein bereiken per e-mail
of indien nodig rechtstreeks via de telefoon. Carnival
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Maritime is constant gelinkt aan een weerscentrale in
Genua, Navimeteo. Zij geven permanent een vijfdaagse
weersvoorspelling voor alle routes waar schepen van
Costa en AIDA varen. In normale omstandigheden, dat
is als er geen veiligheidsrisico’s zijn, moet de kapitein
de geplande route volgen. In noodgevallen springt het
centrum in Hamburg bij om de kapitein en het team
op de brug maximaal te ondersteunen. Dan zorgen de
mensen voor een optimaal crisismanagement, zodat
samen met het schip de juiste beslissingen worden
genomen. Door de technologie heeft het centrum een
bredere kijk op de situatie dan de kapitein. Een goed
voorbeeld is de samenwerking met het Hamburg Vessel
Coordination Center, zeg maar de controletoren van de
haven van Hamburg. Als een groot containership wordt
verwacht, zodat de doorgang van de Elberivier gestremd
is, dan is het goed om een tandje bij te zetten, zodat
het cruiseschip toch op tijd is. Of andersom kan een
schip gevraagd worden om te vertragen, omdat men
op voorhand weet dat er een stremming zal zijn. Het is
zonde om snel te varen, meer brandstof te verbruiken, en
dan te moeten wachten.
Permanentie 24/7
Gekluisterd aan de schermen van het Fleet Operations

Center zitten permanent twee ervaren mensen. Zij volgen
constant de vloot. Ze hebben een nautisch diploma en
hebben voorheen aan boord van de schepen van AIDA
of Costa gewerkt. Een shift duurt twaalf uur, van 8u tot
20u, of andersom. Telkens ze vier dagen van wacht zijn
geweest krijgen ze drie dagen vrijaf.
Naast het Fleet Operations Center is er een crisiskamer,
waar het standby noodteam bijeenkomt om extra
ondersteuning te geven. Tot nog toe zijn de meeste
incidenten kleinschalig en vooral technisch. Het is wel
knap om te zien hoe ze alles kunnen meevolgen. De
radarbeelden die op de brug van het schip te zien zijn
worden ook zichtbaar in Hamburg. Via een camera kan
letterlijk over de schouders van de kapitein meegekeken
worden. Waar het schip ook ter wereld is, in 10 seconden
krijgt het Fleet Operations Center de beelden binnen
van de besturingsconsole. Ondertussen is de vloot van te
volgen schepen uitgebreid naar 39. Ook de schepen van
Cunard en P&O Cruises worden nu gemonitord. Tegelijk
is een tweede centrum opgericht in Seattle.
Nog meer ondersteuning
Naast de real-time ondersteuning voert Carnival
Maritime Hamburg een hele reeks extra taken uit. De

specialisten bieden hulp bij het bouwen van de schepen
(bv. tijdens de proefvaart), een onderhoudsbeurt of een
renovatieproject.
Heel belangrijk is het trainingsaspect. Toen AIDAnova
in de vaart zou komen, kregen de bemanningsleden
een opleiding in verband met het gebruik van vloeibaar
aardgas (LNG) als brandstof.
Routeplanning voor de toekomst is eveneens een
belangrijke taak. In Hamburg is men reeds bezig om
alle routes uit te stippelen voor 2022 en later. Dit gaat
niet zomaar om “welke route vinden de passagiers fijn?”.
Er zijn nautische implicaties, zoals, “kan het schip daar
aanmeren?”. Er zijn ook financiële gevolgen: als het schip
snel moet varen om een bestemming te halen kost dit
extra brandstof.
Carnival Maritime gaat eveneens schepen onderzoeken
op gebied van veiligheid en de daarbijhorende
preventie. Kortom, het centrum in Hamburg is bijna als
het brein van de vloot. Samen met de vakkennis van de
kapitein en zijn crew kunnen de passagiers op beide oren
slapen.
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5 bestemmingen om te ontdekken in

2020

20-21

Er is natuurlijk niks mis met een vakantie waarop je op een ligstoel ligt op een rustig strand, met
een boek en een drankje naast je, maar soms mag het wel wat meer zijn. Een vakantie die je
op je bucket-list hebt staan. Zulke reizen hoeven niet noodzakelijk verre bestemmingen te zijn Nieuw-Zeeland is prachtig, maar een hele dag in het vliegtuig zitten is wel erg lang - dat kan ook
dichtbij. We dachten dat het wel een leuk idee zou zijn om enkele dichtbij cruisebestemmingen
op te lijsten die zeker een plaatsje op je bucket-list voor 2020 verdienen.
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De Aya Sophia in Istanbul
Wanneer was de laatste vakantieherinnering waaraan
je steeds terugdenkt met een lach op je gelaat? En
waarom? De tijden dat je op vakatie ging door een
hotel te kiezen in een of andere bestemming en ter
plaatse wel zou zien wat er te doen is, zijn lang voorbij.
Je hebt het meeste voldoening van een reis als je
dingen ontdekt, mensen ontmoet, lokale gerechten
proeft, verborgen parels leert kennen. Heel wat
cruisemaatschappijen bieden precies dat aan: unieke
ervaringen, ook voor dichtbij-bestemmingen. We nemen
je alvast graag mee op een virtuele trip naar 5 van zulke
plekken.
Istanbul
Istanbul is in vele aspecten een overweldigende stad,
waar geuren, smaken, geluiden en indrukken uniek
zijn. Ik herinner me de eerste keer dat ik de stad
ontdekte dankzij een over-enthousiaste taxichauffeur
die in een goede bui was. Ik had aan het schip een
taxi genomen en de goedlachse man - met naar mijn
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aanvoelen de volste snor die ik ooit had gezien - vroeg
waar ik vandaan kwam. Dat was het eerste wat hij
vroeg, alvorens te vragen waarheen de rit moest gaan.
Wanneer ik vertelde dat ik uit België kwam, begon hij in
gebrekkig Engels uit te leggen dat hij een verre neef had
in ons land die hij vele jaren geleden had bezocht en
dat hij verrast was over de gastvrijheid die de Belgische
vrienden van z’n neef hadden getoond. Waarschijnlijk
in een vlaag van nostalgie stelde hij voor om ‘zijn’
gastvrij Istanbul aan me voor te stellen. En omdat ik
op vakantie was en het me wel een leuk avontuur leek,
ging ik op z’n aanbod in. De eerste plek waar hij me
naartoe bracht, was de Aya Sophia, in het oude centrum
van het Europese deel van de stad - Instanbul is door
de Bosporus in twee gedeeld, met aan de westelijke
kant het Europese deel en in het oosten het Aziatische
deel - want dat was een prachtige plek en moet altijd
als eerste bezocht worden, zo vertelde hij. Aan de bouw
van de Aya Sophia werd in 360 na Christus begonnen in
opdracht van keizer Constantinus II en het zou tot in de
15e eeuw de grootste kerk ter wereld blijven. Vandaag

De Grote Bazaar

Pastirma

is het gebouw een museum. De chauffeur vertelde
honderduit over de Aya Sophia, al vermoed ik dat een
aantal van zijn weetjes in de loop van de jaren wat
onnauwkeurig zijn geworden, want het lijkt me sterk dat
Cleopatra er vol bewondering naar heeft staan kijken,
gezien ze zowat 4 eeuwen eerder leefde... Op enkele
honderden meters van het gebouw hield hij halt om met
wat mensen aan de kant van de weg enkele woorden te
wisselen en uit te leggen wat we zoal op het programma
hadden staan. Het leek me meer een ruzie, maar toen
het gesprek gedaan was, keek hij vriendelijk achterom
en zei: “We komen straks hier iets eten in het restaurant
van m’n broer, hij is een goeie kok! Ik heb gevraagd
dat hij m’n vrouw belt om ook te komen, maar hij wilde
haar eerst niet bellen, want hij is bang van haar!”. Ik
lachte met z’n opmerking, zeker nadat hij er stilletjes
aan toevoegde “ik ook eigenlijk...” De Aya Sophia is een
bijzonder indrukwekkend gebouw in alle opzichten. Vier
enorme bogen ondersteunen de gigantische koepel die
een diameter heeft van 33 meter. Mij viel de finesse op
van de mozaïeken in de voormalige kathedraal, waarbij
6. Antarctica

Een van de prachtige mozaïeken in de Aya Sophia

op overvloedige manier met goud is gewerkt. Ik merkte
ook een bijzonder graf op waarin Boudewijn, graaf
van Vlaanderen begraven ligt. Nadat de kruisvaarders
de stad hadden ingenomen, werd hij in 1204 in de
Aya Sophia gekroond tot de eerste Latijnse keizer van
Constantinopel. Lang zou hij niet op de troon blijven,
want hij stierf een jaar later...
Na het bezoek reden we naar de Grote Bazaar van
Istanbul, waar de chauffeur me voorstelde aan een
aantal bevriende handelaars. Deze plek was al even
indrukwekkend als de Aya Sophia: er zijn meer dan
1.200 winkeltjes en bijna 60 straatjes in de bazaar. Ik
kocht er een mooi aardewerkje waarvoor ik thuis al
een plekje in gedachte had. Wanneer het tijd was voor
de lunch, keerden we terug naar het restaurant van z’n
broer, waar ik uiteindelijk ook de vrouw van de chauffeur
ontmoette. Ze vroeg me of haar man zich gedragen
had, vertelde me dat ik teveel betaald had voor het
aardewerk, maar bracht nadien met een stralende lach
wat pastirma, gedroogd vlees dat rijkelijk voorzien is van
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Piazza Maggiore

Basilica di San Petronio

kruiden en look. Na een glaasje amandelpudding, zette
we onze rondrit door Istanbul verder, maar niet alvorens
te beloven dat ik hun neef in België de groeten zou
doen en hem eraan herinneren dat hij al lang niet meer
gebeld had... Istanbul is een wonderlijke plek die nooit
stil lijkt te vallen; er leven dan ook de helft meer mensen
dan in heel België! ‘s Avonds terug aangekomen op het
schip, had ik een heerlijke ontdekkingstocht achter de
rug die nog jarenlang herinneringen zou oproepen.
Bologna
Ik bezocht de Noord-Italiaanse stad Bolgna nadat het
cruiseschip aangemeerd lag in Livorno. Een busrit bracht
me naar de stad aan de voet van de Apennijnen die over
heel de wereld beroemd werd dankzij haar spaghetti.
Ik vond de architectuur in de stad erg bijzonder met
haar mooie gaanderijen, verborgen pleinen en vele
kerken. Langs de Via Drapperie, een gezellig straatje
gevuld met restaurants, kruidenwinkeltjes en fruit- en
groentenkraampjes, kom je zo in de Piazza Maggiore in
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Eataly World, een gastronomisch themapark

het centrum van de stad. Wat een heerlijk plein! Mensen
en duiven hangen hier rond, schijnbaar onbezorgd
voor alles wat er zich om hen heen afspeelt. De meeste
aandacht op het plein gaat naar de Basilica di San
Petronio, een enorme kerk die meer dan 130 meter lang
is! De voorgevel is wat voor mij deze Italiaanse stad
zo bijzonder maakt: tijdens de bouw van de basiliek
ontstond er ruzie tussen de architecten, waardoor
halverwege de constructie plots radicaal van stijl werd
gewisseld. Het leverde een vreemd uitziend gebouw
op, en in gedachte zie ik de architecten, aannemers
en bouwvakkers al met veel handgebaren en geroep
ruzie maken tussen de stellingen ... Typisch Italiaans!
En al mag de architectuur in Bologna nog zo bijzonder
zijn, de stad is vooral gekend voor haar overheerlijke
gastronomie. En precies daarom bracht ik een bezoek
aan Eataly World, een themapark gewijd aan de
Italiaanse keuken. Je vindt er zowat 25 restaurants,
markten, boerderijen, winkels, weilanden en meer, allen
in het teken van lekker eten. Als liefhebber van kazen
kon ik m’n geluk niet op, want ik ontdekte er heel wat

Milos’ rotskusten

Vissersdorpje Klima

nieuwe smaken. Tientallen kleine bedrijfjes in het park
produceren ter plaatse allerlei soorten pasta, pesto,
olijfolie, snoepjes, koffie of roomijs. Ik heb er zelfs
Italiaans bier geproefd, al blijft m’n voorkeur toch naar
de plaatselijke wijn gaan. De volgende keer dat ik in de
buurt van de stad kom, probeer ik zeker nog Modena
mee te pikken, waar de rode bolides van Ferrari worden
gebouwd.
Milos
Een van de populairste vakantiebestemmingen in
Europa is Griekenland en heel wat cruisemaatschappijen
brengen hun gasten van het ene eiland naar het andere.
Blikvangers zijn er in overvloed, waarvan de bekendste
Athene, Santorini, Kreta, Mykonos of Rhodos zijn, maar
er is nog zoveel meer. Onlangs meerde het schip waarop
ik cruisde aan in Milos, een eiland in het zuidwesten van
de Egeïsche Zee. Ik was er nog niet eerder geweest,
maar had er wel van gehoord toen ik recent het Louvre
bezocht en er het marmeren beeld van Aphrodite zag,

9. Kaap
Culinair genieten
opHoorn
Milos

dat oorspronkelijk op Milos stond. Ik was onmiddellijk
weg van het eiland, met haar prachtige witte rotskusten,
verborgen baaien en pittoreske dorpjes. Ik maakte
er een heerlijke wandeling in de warme zon door het
vissersdorpje Klima, waar de witte huisjes allemaal
verschillend gekleurde voordeuren en balkons hebben.
In de huisjes wonen vissers die in de zee rond het eiland
hun brood verdienen. Het leven op Milos kent een
ander ritme dan bij ons en ik vermoed dat de rimpels
van de oude mensen op de terrassen meer zijn van het
dichtknijpen van de ogen voor de zon, dan van het zich
zorgen maken, zoals bij ons. Na m’n wandeling en een
lunch van gebakken vis, maakte ik er een rustige dag
van met m’n voeten in het witte strand van Sarakiniko,
dat verborgen ligt tussen witte rotsen, grotten en
turqoisekleurig water waarin je kleine scholen vissen
zo ziet zwemmen. Aan de kust van Milos zijn heel wat
grotten te vinden die je kan bezoeken. Al in de oudheid
waren deze grotten gekend, want zo vernam ik, dienden
sommigen ervan als schuilplaats voor Saraceense
piraten! Milos is een heerlijke vakantiebestemming die
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Grote Markthal

Andrassy boulevard

ik zeker op m’n bucket-list laat staan, want wie zegt dat
ik een bestemming niet meer dan een keer op m’n lijst
mag schrijven? Gelukkig had het cruiseschip waarop
ik verbleef vijf sterren, want anders was ik zo op Milos
gebleven.
Boedapest
De ochtend dat het riviercruiseschip waarop ik
verbleef Boedapest binnenvoer, hing er een lichte
mist over de Donau, net genoeg om de stad een
sprokkjesachtige aanblik te geven. Zeker wanneer het
ter hoogte kwam van het prachtige parlement. Ik had
een ticket gereserveerd om het statige, 268 meter lange
gebouw met typische rode daken en torenspitsen te
bezoeken. Na het ontbijt, waarbij op de achtergrond de
pianomuziek van Debussy’s Clair de Lune speelde - kan
het toepasselijker - begaf ik me naar het prominente

26-27

Parlementsgebouw in Boedapest

gebouw, waar ik met een klein aantal andere mensen
werd ontvangen in de prachtige otvangsthal. Het
parlementsgebouw, waarvan de constructie begon in
1885, heeft nog niets aan grandeur ingeboet. Tijdens de
tour vroeg een Duitstalige dame me of ik het allemaal
ook zo indrukwekkend vond. Ik kon alleen maar knikken,
terwijl ik met open mond gefascineerd naar het gouden
plafond tuurde. Ze moest lachen en vroeg of ik voor
het eerst in Boedapest kwam, want er zijn nog andere
parels te ontdekken in de stad. Na het bezoek stapten
we samen naar de Grote Markthal waar er meer soorten
vlees, fruit en groenten te koop worden aangeboden
dan ik voor mogelijk achtte. Na een potje goulash te
hebben gegeten, namen we afscheid en kuierde ik over
de Andrassyboulevard tot het tijd was om naar het schip
terug te keren. Ik moet nog ergens haar telefoonnummer
hebben liggen, maar waar...?

Hvar

Kasteel van Tvrdalj

Hvar
Van Hvar, een eiland voor de Kroatische kust, herinner
ik me vooral de geur van de prachtige lavendelvelden.
Kroatië is opnieuw een populaire vakantiebestemming,
ook voor rederijen die door de Adriatische Zee varen,
van of naar Venetië. Heel wat cruisemaatschappijen
stoppen in Dubrovnik, Vis, Rovinj of Split, maar op deze
cruise hielden we halt in Hvar. Nu is het eiland ook een
aantrekkingspool voor the rich and famous van deze
wereld, maar dat aspect van Hvar liet ik aan me voorbij
gaan. Ik ging kuieren in Stari Grad, de oudste stad van
Kroatië. De oorspronkelijke naam van de stad, die werd
opgericht door de Oude Grieken, was Pharos en van
die periode zijn er vandaag nog steeds sporen terug
te vinden. De blikvanger, naast de archeologische
vondsten die je kan bekijken in het plaatselijke museum,
is het kasteel van Tvrdalj. Vraag me niet om het uit te

Lavendelvelden in Hvar

spreken, maar ik kan je wel vertellen dat het een goed
bewaard renaissance paleis is dat dateert van de 15e
eeuw en een eeuw later werd aangepast door de
plaatselijke dichter Petar Hektorovic. Wat er zo bijzonder
aan is, is dat het is gebouwd rond een visvijver met een
slim bekeken systeem dat er voor zorgt dat er altijd vers
zeewater aanwezig is. Maar, zoals ik al vertelde, blijft
vooral de geur en kleur van de zachte lavendelvelden
me bij. Om ze op hun mooist te zien, moet je rondom
Velo Grablje tussen april en juni beslist een wandeling
maken. Het laat een onvergetelijk indruk na op je
zintuigen.
Je merkt het, er zijn heel wat bestemmingen die op
amper enkele uren vliegen van hier meer dan de moeite
waard zijn. In de volgende edities van Cruise Magazine
komen we graag met nog andere suggesties!
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Van eclips naar de maan
Vijf inspirerende nieuwe luxeschepen
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Tien jaar geleden dachten sommigen dat het amen en uit was voor de
kleinere cruiseschepen. Er werd beweerd dat het economisch niet meer
haalbaar zou zijn om schepen te bouwen van minder dan, pakweg 3.000
passagiers. Wat zien we? Nog nooit in de cruisegeschiedenis kregen we een
dergelijke parade van varende, luxe boetiekhotels, de ene wat avontuurlijker
dan de andere.
Laat ons even kijken naar vijf nieuwkomers: twee schepen zijn net in de vaart.
Drie zijn voor de nabije toekomst.
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Zowel de buitenzijde van het schip als het interieur van Scenic Eclipse
zijn van een ongezien niveau. Een cruise op een hypermodern
superyacht is voortaan niet meer onmogelijk.

Scenic Eclipse, het futuristische ontdekkingsjacht
Scenic is een Australische rederij die na succesvolle
jaren in de riviercruises zijn eerste stap heeft gezet
in de oceaancruises. Dit was misschien wel het schip
waar iedereen het meest op zat te wachten. De
ontwerptekeningen toonden een mega-gestileerd
superjacht, met uiteraard twee helikopters en zelfs een
miniduikboot.
Pech voor Scenic: door financiële problemen bij de
Kroatische werf is Scenic Eclipse pas een jaar later in de
vaart gekomen. Zelfs op de maidentrip vanuit Reykjavik
moest er nog flink wat bijgesleuteld worden.
Het schip is magnifiek geworden. Voorbijgangers op
de kaai denken ongetwijfeld dat dit het jacht is van
iemand uit de jetset. Dit is geen alledaags cruiseschip.

Het combineert luxe met expeditie op een eigenzinnige
manier, niet alleen omwille van de heli. Er zijn
bijvoorbeeld acht restaurants, variërend van Asian Fusion
tot Japans, van Frans tot Italiaans, van degustatiemenu’s
tot gewoon lekker buiten eten. Dankzij de butlerservice
kan je ook in de suites dineren. De 114 suites hebben
allen een balkon.
Terwijl dat dit jacht voor velen misschien in Monaco
thuishoort, is dit een expeditieschip pur sang, gebouwd
voor polaire gebieden, met de hoogste ijsklasse. De
stabilisatievinnen zijn van een nieuw type, dat naar het
schijnt buitengewoon effectief is.
Deze winter voert Scenic Eclipse haar eerste Antarctisch
seizoen uit. Nadien komen zowel zonnige (Caraïben,
Middellandse Zee) als noordelijke bestemmingen aan de
beurt.
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De ruimten aan boord van HANSEATIC inspiration zijn ruim en helder ingericht.
Van op om het even welke plek hebben gasten zicht op de omgeving, zodat ze
niets van hun bestemming hoeven te missen, waar ook ter wereld.

HANSEATIC inspiration: Duitse kwaliteit, made in
Norway

pinguïns en ijsberen in de hoofdrol. De foto’s die in de
corridors hangen zijn om van te snoepen.

Hapag-Lloyd Cruises is erin geslaagd om hun
uitzonderlijke ervaring in het opereren van
expeditiecruiseschepen te combineren met het
vijfsterrenplus meesterschap van EUROPA2. Het resultaat
is HANSEATIC inspiration, een luxe expeditieschip
voor de internationale markt, met veel meer dan de
hoogste ijsklasse. Het is gebouwd in een van de Vardscheepswerven bij Ålesund, vooral gespecialiseerd in
oerdegelijke offshore schepen.

Er is een hoofdrestaurant waarbij iedereen zeezicht heeft.
Dat is belangrijk bij expeditieschepen. Het lidorestaurant
heeft een groot buitenterras met warmertjes. Af en toe
kan je jezelf eens verwennen door in het kleine Nikkei
restaurant te dineren.

HANSEATIC inspiration valt op door haar warme,
moderne design met soms kleurrijke accenten zoals het
patchwork pinguïnkunstwerk bij het zwembad. De kunst
staat volledig in het teken van polaire expedities, met
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De kamers variëren van buitenhutten met panoramisch
raam tot somptueuze suites. Dit is het soort
accommodaties waar je als gast denkt “hier hebben ze
echt aan alles gedacht”. Het is wel even wennen aan
het lichtsysteem met zijn vele schakelaars. Vraag in elk
geval aan je steward(ess) om uit te leggen hoe het werkt.
Heerlijk is de verwarmde douchewand, ideaal na een
zodiactocht door het ijs.
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Expeditiecruises maak je om de natuur te ontdekken.
HANSEATIC inspiration werd ontworpen als het perfecte
instrument daarvoor. De toegang tot de buitendekken
is fenomenaal, en zelfs letterlijk uit-stekend. Aan beide
zijden van het zwembaddek kunnen twee glazen balkons
ontplooid worden, voor wie geen hoogtevrees heeft.
Vooral als het schip door het ijs vaart zal het lijken alsof je
over het landschap zweeft.
Vooraan werd een speciaal uitkijkplatform aangebracht
zodat gasten tot op de neus van het schip kunnen,
zonder in de weg te lopen van de winches en
meertouwen.
Tot slot is er de Observation Lounge, met bar en
bibliotheek, een terras en een weergaloos zicht.
Dit is een van de beste polaire expeditieschepen
ooit. Helemaal te gek is het laboratorium achteraan,
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met professionele microscopen en een interactieve
informatiewand. Ja, een soort mini-universiteit op zee.
Seven Seas Splendor, all-in ultraluxury
“Het meest luxueuze schip dat ooit gebouwd werd”. Dat
werd gezegd van Seven Seas Explorer die in 2013 in de
vaart kwam.
Nu komt er in februari 2020 een zusterschip bij, en in
2023 nog eentje.
Regent Seven Seas Cruises biedt ultra luxueuze cruises
op behoorlijk grote schepen (54.000 bruto registerton),
maar met slechts 750 passagiers. Dat betekent dat de
ruimte aan boord uitzonderlijk groot is. In lounges,
restaurants en aan dek, maar uiteraard in de hutten, of
beter, de suites, want dit schip heeft alleen suites met

Seven Sea Splendor verlegt de grenzen van de exclusiviteit op zee,
zowel in de publieke ruimtes als in de suites van de gasten.

balkon. Het gamma start met de Veranda Suite van 28m2
en gaat all the way tot de indrukwekkende Regent Suite
van maar liefst 412m2.
Het gastronomisch aanbod is mooi gevarieerd, met
twee hoofdrestaurants (Compass Rose en Sette Mari/La
Veranda) en enkele specialiteitenrestaurants: Pacific Rim,
Chartreuse en Prime 7. Nieuw is de koffiespecialiteitenbar
Coffee Connection waar men ook terecht kan voor lichte
snacks. Hier is ook een buitenterras.
Ondanks het bescheiden aantal passagiers zorgt Regent
Seven Seas voor een zeer degelijk entertainment met
een grote afwisseling aan shows, en voor de liefhebbers

een casino dat best met dat van Monaco kan wedijveren.
Regent Seven Seas Cruises is een van de weinige
rederijen waar all-in echt all-in is. Bij elke haven hoort
minstens één excursie die gratis is, en voor bussen
worden altijd luxe-autocars gebruikt die nooit vol zitten.
Nieuwe maan, bij Silversea
Op 29 augustus 2019 werd op de Fincantieri-werf in
Ancona Silver Moon te water gelaten. Het is het tweede
schip in een reeks van drie bijna identieke “Muse”
schepen. Silver Muse kwam in de vaart in 2017; Silver
Dawn volgt in 2021. Dit is het negende schip in de
Silversea vloot.
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Silver Moon is het tweede schip van de
Muse-klasse en het negende in de vloot
van Silversea. Ook de service aan boord zal
geoptimaliseerd worden met een nieuw
gastronomisch programma.

Met een tonnenmaat van 40.700 en een capaciteit
van net geen 600 passagiers is men verzekerd van het
typische intieme gevoel van een klein, ultra-luxueus
schip. In combinatie met de ruime suites en de puike
service waarvoor Silversea reeds decennia bekend staat
zal het goed leven zijn aan boord.
Iets wat je misschien niet meteen in de catalogus zal
vinden zijn de diverse technische classificaties. Het schip
wordt bijvoorbeeld gebouwd volgens de parameters van
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het “Green Star 3 Design”, wat garant
staat voor een optimale preventie van
water- en luchtverontreiniging.
Nog technischer zijn de COMF-NOISE
A PAX en COMF-NOISE B CREW
labels. Dit betekent heel strenge
geluidsnormen voor zowel gasten als
bemanning. In andere woorden: het is heerlijk stil aan
boord. Geen zoevende airco’s of stampend motorgeluid.
Nieuw is het S.A.L.T. -concept. “Sea And Land Taste” is
een gastronomisch programma waarbij het culinaire aan
de bestemming wordt gelinkt. Lokale recepten, koken
met de ingrediënten van daar, marktbezoeken met de
chefs etc.… We zijn erg benieuwd naar deze innovatieve
aanpak. Silver Moon start in augustus 2020 in de
Middellandse Zee. Tijdens de winter vertoeft het schip in
de Caraïben en Zuid-Amerika.

SeaDream Innovation: yachting, luxe en expeditie in één
schip

enz. aanlopen. Kortom, alle zeven continenten komen
aan de beurt.

SeaDream Yacht Club heeft de knoop doorgehakt. Als
een van de kleinste rederijen, met slechts twee ultraluxueuze jachten voor 100 gasten, werd beslist om bij
Damen Shipyards een nieuw schip te bestellen.
SeaDream I en II zijn graag geziene gasten in de intieme
haventjes van de Middellandse Zee en de Caraïben.
Inderdaad: waar de zon schijnt. Voor SeaDream
Innovation, het nieuwe schip, is dat anders. Met het schip
wordt het concept van ‘global yachting’ geïntroduceerd.

Het is ontworpen om zowel door het ijs te varen als
polair expeditieschip, als om voor anker te gaan in
tropische gebieden. Net als SeaDream I en II zal er
achteraan een marina zijn, of beter: drie marina’s én een
openluchtrestaurant.

Als het in de vaart komt in september 2021 zal het in
de eerste twaalf maanden 200 havens bezoeken in
49 landen. Het zal Spitsbergen, de Noorse Fjorden,
Antarctica, Japan, Nieuw-Zeeland, het Groot Barrièrerif

SeaDream Innovation zal groter zijn dan de huidige
SeaDreams, met 110 suites. Met één bemanningslid per
passagier blijft het duidelijk een ultra-luxeus product.

Met een tonnenmaat van 15.600 en een lengte van
164,5m blijft het een klein, luxe boetiek jacht, maar dan
eentje dat nog avontuurlijker is dan de voorgangers.
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Stad in de schijnwerpers

St. Croix

Caraïbische droombestemming
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Voor onze vaste rubriek “Haven in de schijnwerpers’
stellen we u in deze editie St. Croix voor, een eiland
dat deel uit maakt van de Virgin Islands archipel. Deze
eilandengroep is gelegen ten zuidoosten van Puerto Rico
en maakt deel uit van de Verenigde Staten.
Ondanks dat er sporen zijn gevonden van mensen die
er zo’n 2.000 jaar geleden leefden, begon de bewogen
geschiedenis van St. Croix aan het einde van de 15e
eeuw. Wanneer Columbus er in november 1493 voet aan
wal zette, noemde hij het Santa Cruz, waarna hij prompt
werd aangevallen door de lokale bevolking. Gedurende
de volgende paar honderd jaar, veranderde het bestuur
over het eiland geregeld. Britten, Nederlanders, Fransen,
Spanjaarden en uiteindelijk Amerikanen zwaaiden er de
plak.
Vandaag is St. Croix vooral een droombestemming
met een weelderig tropisch woud, prachtige witte
zandstranden en turquoise, glashelder water. Wanneer je
denkt aan een paradijslijk eiland, dan heb je het eigenlijk
over St. Croix. De natuur op het eiland is overweldigend,
zowel op het land als in de oceaan errond. Er komen
zelfs een aantal endemische soorten voor, zoals de St.
Thomas parkiet, de St. Croix bruine hagedis en een
aantal vleermuissoorten. Het leven onder water is zo
mogelijk nog spectaculairder; er leven zeeschildpadden,
dolfijnen, roggen, haaien en vissen in allerlei mogelijke
vormen en kleuren. Vissen zoals de gele Holacantus
engelvis, die zich het liefst tussen de riffen vescholen

houdt. Als er ooit een goeie gelegenheid was om te leren
scuba-duiken dan is een bezoek aan St. Croix dat zeker.
De onderwaterfauna is zo mogelijk nog rijker en het zicht
glashelder. Waarschijnlijk een van de mooiste plekjes op
aarde!
Een aanrader op St. Croix is het ontdekken van de
lokale lekkernijen en dan denken we daarbij in de
eerste instantie aan rum. Je kan er meerdere stokerijen
bezoeken en dan kan je natuurlijk niet anders dan van
de verschillende soorten proeven, niet? Een interessante
en smakelijke aanrader is de Sion Farm Distillery, waar
je het volledige productieproces kan ontdekken én hun
beroemde Mutiny Island wodka proeven.
Voor wie het allemaal wat avontuurlijker mag zijn, raden
we een trektocht aan in het Jack & Isaac Bay Preserve.
Het reservaat, werd in 1999 opgericht en de paden die
er zijn aangelegd brengen je langs de heuvels, stranden
en bossen aan de westkant van het eiland. Er waren
plannen om dit unieke gebied te ontwikkelen en er
huizen voor rijke Amerikanen neer te poten, maar dat
plan is gelukkig definitief naar de prullenmand verwezen.
Vandaag vinden zeldzame zeeschildpadden er stranden
waar ze hun eieren kunnen leggen, vinden tientallen
vogelsoorten er schuilplaatsen in de struiken en bossen
en doen kolibri’s er zich te goed aan de nectar van de
bloemen die er groeien.
St. Croix is een parel in de Caraïben waar de wind, zee en
natuur heerst. En hopelijk kan dat nog lang zo blijven...

CRUISEMagazine

In Australische sferen op een Duitse rivier

In Australische sferen
				op een Duitse rivier

Zomers reisverslag van een riviercruise met Emerald Waterways.

Zomers reisverslag van een riviercruise met Emerald Waterways.
Tekst: Tom Geerts
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Vanaf oktober 2020 vindt in Dubai de

Wereldtentoonstelling plaats. Dat het een spektakel
zal worden, staat vast. De Verenigde Arabische
Emiraten – waarvan Dubai 1 van de zeven is –

noemen het zelf nu al de ‘Greatest show on earth’

en de media staan bol van de superlatieven rond het
mega-event. Met bijna 200 landenpaviljoenen - het

ene al futuristischer dan het andere – belooft het de
grootste Wereld Expo ooit te worden.

Toegegeven, een riviercruise op de Rijn klonk niet meteen als het meest
avontuurlijke aanbod dat ik ooit had gekregen. Met enige vooroordelen –
bewust of onbewust ontsproten aan het feit dat de gemiddelde leeftijd op een
riviercruise nu eenmaal hoger ligt dan bij de gemiddelde zeecruise – stapte ik
dus ergens temidden van een haast niet te dragen hittegolf in juli van dit jaar,
aan boord van Emerald Sun.
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Emerald Waterways is de zustermaatschappij van het
Australische Scenic Cruises, dat in augustus ll. nog haar
eerste zeeschip in de vaart nam: het ultra-luxueuze
expeditieyacht Scenic Eclipse. Ook de rivierschepen
– de ‘Scenic Space Ships’ – staan garant voor dezelfde
exclusieve en luxueuze cruise-ervaring. Scenic gaat voor
6 sterren, Emerald kan je quoteren op een goede 4. Qua
instapprijs meteen ook een stuk toegankelijker.
De vloot van Emerald Waterways bestaat uit modern
ingerichte viersterren schepen voor 180 passagiers met
een (semi) all-inclusive service. Fooien, wifi, alcoholische
dranken bij de maaltijden, water, thee en koffie zijn
steeds inbegrepen. En een selectie aan standaard én
actievere excursies. Optioneel zijn de exclusievere
‘Discover More’ excursies, waarvoor een toeslag geldt.
Idem voor de dranken aan de bar of uit de minibar, of
de spabehandelingen aan boord. Het gebruik van de
fietsen aan boord is eveneens inbegrepen in de prijs en
in elke cabine ligt bij vertrek een uitgebreide reisgids en
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uitvouwbare route-map met gedetailleerde uitleg.
Tot zover de facts & figures. Tijd om te cruisen.
Tussen Nürnberg en Bamberg varen we op het
Main-Donaukanaal, dat beide rivieren met elkaar
verbindt en doorspekt is van talloze sluizen. De ene al
indrukwekkender en dieper dan de andere. Een sluis
doorvaren is elke keer opnieuw trouwens best een leuk
spektakel om naar te kijken, zeker vanop het voordek
met aperitief in de hand. De bruggen die we ondervaren
zijn soms maar nét hoog genoeg om het schip door te
laten. Op dit stuk van de rivier is het zonnedek dan ook
niet toegankelijk.
In Koblenz, waar de Moezel in de Rijn stroomt, krijgen
we een heel ander zicht. De rivier is héél wat breder, de
bruggen hoger, de industrie en scheepvaart hectischer.
Waar je de vorige dag nog door het landschap ‘zweefde’
langs heuvels vol wijngaarden op een rivier zo vlak als
een spiegel, kom je hier opeens terug in de bewoonde
wereld terecht.

We passeren het ene na het andere charmante Duitse
stadje, en vanop het zonnedek verbazen we ons over
de ontelbare kastelen en burchten die deze regio telt.
De excursies die we maken bestaan steeds uit een
goede balans tussen een begeleide rondleiding door
de stad, met gids, en vrije tijd ter plaatse om op eigen
houtje nog een en ander verder te gaan verkennen.
Hoedje af overigens voor sommige lokale gidsen die
gepassioneerd en tot in de kleinste details vertellen over
de bezienswaardigheden.
Na de uitstappen ’s namiddags terug aan boord
komen voelt telkens een stuk als thuis komen. De sfeer
is gemoedelijk en rustig, maar tegelijk ook levendig.
Het is op die momenten dat we de Australische sfeer
voelen opborrelen. Australiërs, Nieuw-Zeelanders en
ook best wat Canadezen maken het grootste deel uit
van de passagiers. Ze vertellen honderduit hun hele
levensverhaal en sommigen ontpoppen zich tot ware
entertainer aan boord. Het sappige Australische accent

maakt de geanimeerde verhalen nog leuker. Zeker als
Cruise Director Geanina beslist om een ‘Show your
talent’ avond te organiseren. Hilariteit verzekerd.
In de panorama-kajuit is het opnieuw genieten van een
mooi uitzicht over de rivier en wat leuk is: het elektrische
raam kan volledig naar beneden tot op hoogte van de
railing. De kamer lijkt opeens omgetoverd tot een suite
met balkon. Wel even terug de airco op, want de rivier
brengt helaas niet veel verkoeling voor deze broeiend
hete zomerdagen.
Om af te sluiten nog een duik in het zwembad, tot mijn
verbazing zelfs met een ingebouwde jetstream. Tof,
zo zwemmen we de calorietjes er wel even af. Want
jazeker cruisen is reizen, maar ook veel en lekker eten.
En lekkere lokale wijn drinken. De Grüner Veltliner kan
ik alvast ten zeerste aanbevelen. Heerlijk op zo’n warme
zomerdag !
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Niet alledaagse cruisebestemmingen in de Middellandse Zee

Malta & Sicilië
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Schrijf eens een reportage over de bezienswaardigheden en te ontdekken plekjes van Malta en
Sicilië, werd er op de redactievergadering gezegd ... “Dat wordt dus schrijven over kerken en
olijfbomen” dacht ik bij mezelf. Maar wat blijkt? De eilanden in het midden van de Westelijke
Middellandse Zee zijn echt wel boeiende bestemmingen! Niet te verwonderen dus, dat heel wat
cruisemaatschappijen deze eilanden op hun vaarprogramma’s zetten. Want niet alleen is er een
overvloed van cultuur, geschiedenis en culinaire ontdekkingen mogelijk, het is er ook het jaar rond
aangenaam warm. We stellen je graag ons overzicht voor!
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De 5.600 jaar oude tempels van Hagar Qim
Laat ik maar eerst even beginnen met Malta, een
archipel die pal in het midden van de Middellandse Zee
ligt, halverwegen tussen Afrika en Europa. Malta bestaat
uit 5 eilanden, waarvan er maar twee bewoond zijn:
Malta en Gozo. En natuurlijk is het vooral bekend van de
vele kerken - ik heb er zelfs eentje in de lijst opgenomen
- maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Hou alvast je
stapschoenen klaar!

relatief snel erodeert, zijn delen van de tempels van
Mnajdra onder grote witte tenten geplaatst. Wanneer
je er mee rekening houdt dat deze tempels tot de
oudste bouwwerken op aarde behoren, zal je versteld
staan van de finesse waarmee sommige details werden
aangebracht. Het bezoekerscentrum vertelt je heel wat
interessante info over deze archeologische plaats en
over de beeldjes die er gevonden werden.

Hagar Qim en Mnajdra - Malta

Kerken

Door haar centrale ligging was Malta al in de oudheid
een belangrijke culturele- en handelsplaats. De oudste
bouwwerken zijn te vinden in Hagar Qim en Mnajdra, die
ruim 5.600 jaar oud zijn. Het zijn megalitische tempels
in het zuiden van het eiland Malta en werden in de 19e
eeuw ontdekt. Archeologen vermoeden dat de tempels
gebouwd werden om de vruchtbaarheid te aanbidden
en dierenoffers te brengen; er werden tal van primitieve
beeldjes en offertafels gevonden die dit aantonen.
De tempels zijn gemaakt uit kalksteen en omdat dit

De bekendste kerk op Malta is ongetwijfeld de SintJanscokathedraal, met haar indrukwekkende koepel
en overweldigende interieur, maar laat ons je even
meenemen naar de Sint George basiliek op het eiland
Gozo. Deze kerk is gelegen in Victoria, de hoofdstad
van Gozo, die getypeerd wordt door de smalle
straatjes en pleinen die een natuurlijk gezelligheid
lijken uit te ademenen. Verborgen in de stad aan
een van de pleintjes is de 17e eeuwse Sint George
basiliek te vinden, die gebouwd werd op de plek waar
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Sint George basiliek in Victoria

de Byzanteinse keizer Theodosius I in de 4e eeuw
een tempel liet bouwen. Er zijn heel wat blikvangers
in het interieur van de kerk, zoals het 17e eeuwse
altaar, schilderijen van oa. Mattia Preti, een Italiaanse
barokschilder en de Umbraculum - of Pauselijke paraplu
- die in de meeste basilieken ter wereld te vinden is als
symbool van het Pauselijk gezag. Victoria zelf is een
gezellig stad waar het goed vertoeven is. Je kan er de
Citadel bezoeken, het archeologisch museum of een van
de 20 kerken. Dat is best veel voor een stad van amper
7.000 inwoners ...
De Blue Grotto
Wie langs de rotskusten, stranden of baaien van Malta
wandelt, zal onmiddellijk merken hoe helder het
water er wel niet is. Er zijn baaien waar de schaduw
van de bootjes op de zeebodem te zien is, zo klaar
is de azuurblauwe zee er soms! Vlakbij het plaatsje
Zurrieq, in het zuiden van het eiland is er een natuurlijke
rotsformatie in zandsteen waarin de zee een aantal
6. Antarctica

Blue Grotto

grotten heeft geërodeerd. Je kan met een bootje door
deze grotten varen en de meest wonderlijke blauwe
tinten in het water zien; vandaar de naam Blue Grotto.
Die tinten ontstaan door de weerkaatsing op de
rotsen en de verschillen in diepte van de grotten. Een
wonderlijke ervaring die we je graag aanraden!
Malta culinair
Heb je Bourgondisch bloed door je aderen stromen, dan
zal Malta je in geen geval teleurstellen, want er zijn tal
van lokale specialiteiten die je zullen doen watertanden.
Er is Timpana, macaroni met vleessaus in bladerdeeg dat
in vele varianten te verkrijgen is. Ieder restaurant heeft
wel z’n eigen versie:timpana met hardgekookte eieren,
met aubergines of met kalfslever. Op Malta staat ook al
eeuwen konijn op het menu, dat gebakken of gestoofd
wordt geserveerd met geroosterde aardappelen.
Fijnproevers kunnen zich wagen aan minder bekende
gerechten, zoals bebbux, Maltese slakken die worden
klaargemaakt met een heerlijke looksaus. En al zijn de
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Tempel van Concordia in Akragas

Timpana, een heerlijk Maltees gerecht

slakken erg lekker, ik vind het vooral heerlijk om stukjes
Maltees brood in de saus te doppen en op te eten.
De moedigen onder de gastronomische liefhebbers
proeven vast Fruttiri tal-mohh, wat gefrituurde
lamshersenen zijn. Het klinkt misschien erg ongewoon,
maar het is voor vele mensen een culinaire openbaring;
het is een gerecht met een romerige en rijke smaak die
te danken is aan de eieren, look en peterselie die erin
verwerkt wordt.
In vergelijking met Malta is Sicilië een stuk groter.
Het Zuid-Italiaanse eiland heeft een al even rijke
geschiedenis en kende verschillende culturen. Er zijn
menselijke sporen teruggevonden van 30.000 jaar
oud, maar de eerste nederzettingen dateren van veel
later, wanneer de Elymiërs, Sicanen en Sicelen er zich
vestigden. Nadien kwamen er Feniciërs, Oude Grieken
en Romeinen. Sicilië is een levendig eiland waar een
typische sfeer hangt. Als jer voor het eerst komt, let dan
wel even op als je in Palermo of Catania komt, want de
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Taormina

inwoners hebben er een euhm.. nogal eigenzinnige stijl
van autorijden. Laat dat echter een detail zijn, want er
zijn enorm veel boeiende plekken om te ontdekken.
Etna
De Etna mocht natuurlijk niet ontbreken in dit overzicht.
Deze vulkaan aan de oostkust van het eiland is het
hoogste punt van Sicilië. Het is ook de meest actieve
vulkaan van Europa en als je wat geluk hebt, kan je daar
zelf getuige van zijn. Er worden heel wat wandeltochten
op de Etna georganiseerd en de kans is niet gering dat
je daarbij lava zult zien stromen of de lucht ingaan. Zulke
tochten houden wel rekening met het gevaar natuurlijk,
je blijft op een veilige afstand van het natuurgeweld.
Omdat de flanken van de vulkaan zo vruchtbaar zijn,
wordt er heel wat wijn verbouwd op en rond de Etna.
Als je een beetje sportief bent, raden we een tocht langs
of op de Etna zeker aan. Het biedt een landschap zoals
je nog nooit hebt gezien. Eerder dit jaar nog was er

De Etna tijdens een uitbarsting, eerder dit jaar in mei 2019

een uitbarsting van de vulkaan, wat prachtige beelden
opleverde. De Etna is trouwens niet de enige vulkaan in
de buurt, want net ten noorden van Sicilië is er nog de
Stromboli, die ook regelmatig van zich laat horen...

Grieken en dat is te merken aan de ruïnes die er nog
kunnen bezocht worden.

Akragas

Sicilië heeft dan wel een rijke geschiedenis, ook het
huidige Sicilië is een absolute aanrader. Een van de
meest gezellige havens is Taormina - je kan er trouwens
ook geweldig relaxen op een prachtig strand - waar
je als vanzelf in een romantische bui terecht komt. Dat
deden heel wat beroemdheden je al voor, want het
was een favoriete vakantiebestemming van sterren als
Cary Grant, Greta Garbo of Elizabeth Taylor. Gezellig
door de stad kuieren, genieten van een ristretto of een
gelato, met in de verte de Etna die het beeld domineert.
Blikvangers in Taormina zijn het Griekse amphitheater,
waar in de zomer concerten worden gegeven, de Palazzo
Corvaja of de Corso Umberto, waar je keuze te over hebt
aan restaurantjes en cafés. En als je er dof gerommel
hoort, is het òf je maag òf de Etna ...

In het zuid-westen van Sicilië is Akragas gelegen, ook
wel de Vallei van de Tempels genoemd. Het is een van
de archeologische hoogtepunten van het eiland, waar
7 tempels op een heuvelrug zijn gelegen. De tempels
zijn allemaal in Dorische stijl en dateren van de 5e
eeuw voor Christus. De best bewaarde is de Tempel
van Concordia, waarvan zowat alle zuilen nog rechtop
staan. De tempel is bijna 40 meter lang en bevat heel
wat interessante details, zoals een skulptuur van Medusa
of leeuwenkoppen die in het spant zijn verwerkt. Deze
site heeft heel wat historische waarde, want heel wat
beschavingen hebben over het gebied geheerst. Het
vormde het strijdtoneel tussen Carthago en de Oude

Taormina
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Volgende editie: een om naar uit te kijken
In het volgende Cruise Magazine n° 55 (januari 2020)
Canada & New England: cultuurhistorische
ontdekkingen
Het noordoosten van de Verenigde Staten en het
zuidoosten van Canada vormen samen wat men New
England noemt en neemt jaar na jaar toe in populariteit
bij cruiseliefhebbers. Van Montreal tot Halifax en van
Martha’s Vineard tot Bar Harbour. We brengen in de
volgende editie een overzicht van onze favoriete plekken
in New England!
African Dream: het safari-schip van CroisiEurope
CroisiEurope heeft in Zuidelijk Afrika een bijzonder
concept gelanceerd: een cruise-safari.
Deze reis van Johannesburg tot de Victoriawatervallen,
met zijn spectaculaire panorama‘s, de typische dieren
en de mooiste natuurreservaten, dat spreekt alvast
tot de verbeelding. We ging praten met Kendra Maes
(salesverantwoordelijke CroisiEurope), die net terug is…
Schip in de kijker: Crystal Bach
Cruise Magazine was zes dagen aan boord van Crystal
Bach, op Moezel en Rijn. Crystal Cruises kenden we al
van de oceanen. Het was fijn om te ontdekken hoe het
DNA van de luxerederij ook op de rivieren zegeviert: een
bemanning als geen ander, en zin voor kwaliteit tot in het
kleinste detail.
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+
Met African Dream van CroisiEurope ontdek je zuidelijk Afrika op een
optimale manier. Kendra Maes vertelt er alles over ...

Crystal Bach brengt de luxe van Crystal Cruises op de Europese rivieren.
We bekijken het schip tot in de details.

+
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