Steeds meer mensen kiezen voor luxe cruise:

‘Uw hotelkamer reist lekker mee’
Cruises maken is 'in' en wordt steeds populairder. Vroeger vooral bij ouderen met een goed
gevulde beurs, nu juist ook bij jongeren en gezinnen. En ging je vroeger standaard richting
Middellandse Zee, tegenwoordig kun je al cruisend naar alle uithoeken van de aarde.
Het aantal Nederlanders die voor hun vakantie op een cruise gaan, blijft groeien. Deze trend staat
haaks op wat andere sectoren in de toeristische industrie ervaren, want daar zie je juist krimp.
Volgens Nico Bleichrodt, directeur sales Noord en Centraal Europa van de Holland America Line,
verdriedubbelde het totale aantal passagiers van 33.000 in 2007 naar 110.000 in 2012. Hoe komt
dat? Bleichrodt: ‘De groei is goeddeels te danken aan de dalende prijzen van de afgelopen jaren.
Bovendien lukt het ons steeds beter de vooroordelen over cruises – “alleen voor oude mensen”, of
“je zit alleen maar op zee” - weg te nemen. Maar het komt ook doordat de schepen steeds vaker
Nederland aandoen. Dus kun je dicht bij huis opstappen – dat scheelt vliegkosten.’ Je kunt nu al voor
800 euro per persoon acht dagen cruisen in het Caribisch gebied. Zo komt deze van oudsher elitaire
vorm van vakantievieren voor steeds meer mensen onder handbereik.
Costa Concordia
Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Soms verdwijnen mensen spoorloos tijdens
cruises, worden schepen aangevallen door Afrikaanse piraten, of gebeuren er rampen. Ondanks dit
soort tegenspoed lijkt de opmars van cruisevakanties echter niet te stuiten. Zelfs de ramp met de
Costa Concordia, in januari 2012, heeft het imago van de cruise-industrie niet negatief beïnvloed.
Bleichrodt: ‘Integendeel, net na het ongeluk was er wel even een dip, maar vervolgens groeide de
omzet dat jaar met nog eens 12 procent!’
Het lijkt erop dat de consument vooral ziet dat cruisen een ideale manier is om binnen een redelijk
kort tijdsbestek meerdere interessante plekken te bezoeken. Terwijl je slaapt, uitgaat of zit te
dineren, reis je naar je volgende exotische bestemming. Efficiënter kan het bijna niet. In- en
uitpakken is tijdens de cruise verder ook niet nodig, want je hotelkamer reist lekker met je mee. Het
ziet er derhalve naar uit dat het aantal cruisepassagiers alleen maar toe zal nemen.
Steeds exotischer
En waar gaat de reis zoal naartoe? Meestal staan zonnige bestemmingen op het programma - zoals
landen rond de Middellandse Zee, de Caraïben - maar ook Noorwegen, Alaska of de Zuidpool zijn in
de zomer populaire bestemmingen voor een cruisetocht. Je kunt daarnaast ook cruisen op beroemde
rivieren, zoals de Amazone, Donau, Mississippi, Nijl, Rijn en de Yangtze rivier. Bestemmingen worden
steeds exotischer, naar alle uithoeken van de aarde.
Populaire bestemmingen zijn Noord-Europa en het Middellandse Zeegebied, bij de Holland America
Line samen goed voor meer dan 60 procent van de boekingen, en Zuid-Amerika. Maar er zijn ook
nieuwe bestemmingen die snel aan populariteit winnen. Denk aan de Noordpool, Australië , NieuwZeeland , Zuid–Amerika en zelfs een reis om de wereld! In het laatste geval bent u een halfjaar
onderweg en lopen de kosten in de tienduizenden euro’s…
Varende stad
Wie nog nooit op een cruise is geweest, slaat steil achterover van de afmetingen van cruiseschepen.
Bij een gemiddeld schip moet je denken aan een complete leefgemeenschap, vergelijkbaar met een
flink dorp, en met de voorzieningen van een provinciestad. En gezien de aanhoudende populariteit
van cruises worden de schepen steeds groter. Het grootste cruiseschip ter wereld is de Oasis of the
Seas. Het schip is 360 meter lang en 47 meter breed. Een varende stad dus, met maar liefst 21
zwembaden en whirlpools aan boord. Om het allemaal overzichtelijk te houden, is het schip
ingedeeld in zeven wijken, en die zijn weer onderverdeeld in zestien passagiersdekken die ruimte
bieden aan 5.400 passagiers. Volgens Nico Bleichrodt levert zo’n oceaanreus veel op voor de

havenstad waar hij aanmeert: ‘Per dag levert zo’n schip een bijdrage aan de lokale economie ter
waarde van 300 tot 600 duizend euro.’
[Kadertje:]
SS Rotterdam
Wie alvast een keertje wil proeven van de geneugten van een cruiseschip, kan een bezoekje
brengen aan de SS Rotterdam, uiteraard in Rotterdam. Op dit voormalige cruiseschip kun je
eten, drinken, feesten, trouwen, overnachten, uitgaan, vergaderen en werken met een mooi
uitzicht op de Maas en de skyline van de stad. Meer informatie op www.ssrotterdam.nl.
Tip: 5 exotische bestemmingen
Zoals gezegd worden de bestemmingen voor cruises steeds exotischer. Er is bijna geen plek meer op
aarde waar je niet met per cruiseschip kunt komen. Bekijk onze vijf tips hieronder. Misschien een
idee voor de komende vakantie?
1. Antarctica
Erg exclusief en duur, maar dan heb je wel wat. U ziet pinguïnkolonies, majesteitelijke gletsjers die
uit het water oprijzen en afkalvende ijsbergen. De beste periode is tussen half december en maart,
omdat het weer en de zee dan het aangenaamst zijn. Van april tot oktober wordt er niet gevaren
vanwege de Antarctische winter.
2. Galapagos-eilanden
Deze groep vulkanische eilanden ligt in de Stille Oceaan, circa 1.000 km van de westkust van ZuidAmerika. Charles Darwin ging u in 1835 voor met zijn Beagle en zag er landschildpadden, flamingo’s,
leguanen en natuurlijk Darwin-vinken. Beste tijd is de periode tussen half april en half mei – vanwege
de heldere hemel, het warme weer en de kalme zee.
3. Oostzee
U bezoekt een boeiend scala aan Scandinavische steden, zoals Kopenhagen, Helsinki, Stockholm en
Tallinn, met als toetje St. Petersburg in Rusland. De beste tijd om te gaan is de periode van juni tot
augustus, daarna wordt het algauw te koud…
4. South Pacific
Cruisen in het uitgestrekte zuiden van de Stille Oceaan met zijn duizenden eilanden en unieke fauna
en flora. U komt langs weelderige tropische paradijzen, zoals de eilanden Moorea en Bora Bora in
Frans Polynesië. Vanwege de grote onderlinge afstanden tussen de eilanden kan het zijn dat u lange
tijd op open zee zit zonder iets te zien – maar uw wachten wordt wel beloond!
5. Alaska
U vaart tussen indrukwekkende gletsjers , fjorden en grillige sneeuwpieken. Onderweg legt het schip
aan in pittoreske havens . En wat te denken van een helikoptervlucht naar een gletsjer om een
tochtje te maken met de hondenslee? Beste tijd is juni - augustus, dat zijn de warmste maanden met
de langste dagen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over cruises, bestemmingen, prijzen en boekingen op www.cruisewinkel.nl
en www.cruisedirect.nl.

