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Het prachtige zeilschip 
Star Flyer

Ondergaande zon

De bemanning doet het 
werk, maar als je het 
leuk vindt, mag je 
helpen

auw, een wens die in vervulling 
gaat: ik ga een mooie reis maken 
met de Star Flyer, een groot zeil-
schip. Dit is wat anders dan de 
vorige cruises; dit is echt varen 
op een intiem, klein schip, een 
viermaster. De reis start in 

Malaga. Bij binnenkomst van de moderne haven ligt het 
machtige zeilschip al helemaal klaar voor ons. We worden 
ontvangen met een verfrissend handdoekje, een heerlijke 
cocktail en smakelijke hors d’oevres. Later nog even op het 
dek genieten van de ondergaande zon en uiteindelijk klaar 
voor vertrek. En dat is indrukwekkend: het is inmiddels 
donker, in de haven zien we duizenden lichtjes, er waait 
een zwoel windje en de enorme zeilen van ‘ons’ schip wor-
den gehesen. Langzaam komt het schip in beweging en 
varen we rustig de haven uit. 

Onze route gaat van Spanje naar Marokko, Casablanca is 
onze eerste stop. Dit houdt in dat we de eerste dag op zee 
zijn. Een heerlijke dag om bij te komen en lekker uitge-
breid te ontbijten. Daarna relaxen op het dek en genieten 
van de zon. Het lijkt wel of we op een privéjacht zijn… 
‘s Middag maakt de cruise director bekend dat de kapitein 
een verrassing voor ons heeft. Het is helder, mooi weer en 
een goed moment om de tenders, de sloepen die naast het 
schip hangen, te laten zakken. Voor de liefhebbers biedt dit 
de mogelijkheid om de Star Flyer vanaf volle zee te bewon-
deren, in al haar glorie en met alle zeilen op. Uiteraard slaan 
we dit niet over en we varen verscheidene keren rond -
om het indrukwekkende schip. De volgende ochtend  leggen 
we aan in Casablanca en hebben we weer even land onder 
de voeten. We hebben een excursie geboekt en bezoeken 
de imposante moskee, gebouwd door koning Hassan II, die 
aan maar liefst 70.000 bezoekers plek biedt. Ook bezoeken 
we Rabat, één van de koningssteden en tegenwoordig de 
hoofdstad. Compleet anders dan Tanger, waar we de vol-
gende dag aanleggen. Deze modernere stad is een smelt-
kroes van Marokkaanse, Europese en Afrikaanse invloeden 
en mensen. De volgende dag zijn we weer terug in Spanje, 
in Cádiz om precies te zijn. Hier liggen we zo goed als in de 
stad en kunnen we lopend naar het gezellige centrum. 

We kunnen een excursie boeken naar Sevilla, maar wij 
besluiten dat Cádiz genoeg te bieden heeft. Het is 25 gra-
den en prima weer om deze echt Zuid-Spaanse stad  te ont-
dekken. Prachtige kerken, gezellige terrasjes voor een café 
cortado of een tinto de verano en straatjes met leuke win-
keltjes. Je kunt hier de bus pakken om naar het strand te 
gaan en er zijn restaurants genoeg voor een Spaanse lunch 
met heerlijke tapas of een net gevangen visje. De voorlaat-
ste dag zijn we in Gibraltar. Leuk om te doen: tochtje met 
de kabelbaan om te genieten van het uitzicht of, zoals veel 
mensen doen, boek een excursie om dolfi jnen te spotten. 
Deze dag sluiten we af met het Captain’s diner. Iedere avond 
dineren we uitstekend, maar deze avond is het een ware 
culinaire happening. De kapitein en zijn staf dineren met 
ons mee en samen heffen we een glas bubbels op deze zeer 
geslaagde reis. De laatste dag is niet de minste. We leggen 
aan in Motril. Op zich niet heel bijzonder, maar wel het uit-
gangspunt voor een excursie naar Granada. Sommigen van 
ons brengen natuurlijk een bezoekje aan het wereldbe-
roemde Alhambra.

We eindigen weer in Malaga. Wat hebben we genoten van 
deze reis én van het varen op dit schip. De combinatie van 
het authentieke schip en de luxe van cruisen – weliswaar 
met minder faciliteiten en ook heb je iets meer zeebenen 

De cruisevakantie is bijna niet meer weg te denken. Cruises worden aangeboden in allerlei 
soorten, maten, prijsklassen en gradaties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met het hele gezin 
op een cruiseschip te stappen met een droomland voor kinderen: glijbanen, entertainment, 
joggingbanen en zelfs een ijsbaan om te schaatsen. Of heel luxe met eigen butlerservice 
te genieten van heerlijk culinair eten en welness, massage, bubbelbaden en een spa aan boord. 
Cruisen blijft een bijzondere manier van vakantie vieren. Je bent eigenlijk op rondreis, 
terwijl je elke dag je eigen, luxe hotel meeneemt. Door de jaren heen is er veel veranderd. 
Welkom aan boord!

Reisverslag Star Clippers met de Star Flyer door Agnes Thijs (Cruise Travel)

Route: Malaga - Casablanca - Tanger - Cádiz - Gibraltar - Motril - Malaga 
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nodig – maken deze reis echt bijzonder. Omdat dit schip 
wat kleiner is dan de grote cruiseschepen, doe je bijzon-
dere, kleinere havens aan. Wil je de bemanning mee helpen 
met het hijsen van de zeilen, dan kan dat, maar het hoeft 
niet. Je kunt ook lekker alleen maar relaxen: genieten van 
het uitgebreide ontbijt, de lunch en het heerlijke diner;   
’s avonds in de Piano bar met een drankje; in de biblio-
theek een rustig plekje opzoeken voor het lezen van een 
boek, of heerlijk zonnen bij het zwembad op het dek. Ons 
favoriete plekje vonden we in de half open Tropical Bar, 
waar we elke avond genoten van een cocktail en live 
muziek.” <

FOTO’S V.L.N.R.

Ms Fram in volle glorie

De prachtige, stille 
wateren  van Antarctica

Spannend en 
onvergetelijk: de 

spectaculaire ‘landingen’ 
met de Zodiacs

“T
ijdens een luxe cruise vanuit Acapulco, 
Mexico, door het Panamakanaal, via 
Mexico naar Miami, kwamen wij op 
het idee om de volgende keer een 
cruise te gaan maken naar Antarctica. 
Je kunt kiezen voor een luxe cruise-
schip waarmee je een sight-seeing 

cruise maakt en niet van boord gaat om voet aan wal te 
zetten op Antarctica. Maar ook voor een expeditieschip, 
zoals een van alle luxe verstoken, oude Russische ijsbre-
ker, waar de hutten vergelijkbaar zijn met die waarin de 
gemiddelde zeeman de meeste dagen van zijn leven in 
slijt. Wij zochten het beste uit deze twee verenigd: het 
luxe expeditieschip van Hurtigruten: ms Fram. Een schip 
met luxe hutten met uitzicht op zee, voorzien van 
comfortabele bedden, een eigen badkamer, televisie, tele-
foon en in een aantal suites een zithoek. De meest luxe 
suites beschikken zelfs over een balkon. Met dit schip 
maak je wél ‘landingen’ op Antarctica, met behulp van 
Zodiacs (kleine, opblaasbare boten met harde bodem). 

Tips van Agnes > 

 Heb je geen hoogtevrees, klim dan 
onder begeleiding van de bemanning in de 
touwen omhoog, geweldig!

 Cádiz: ontdek de stad wandelend. Er zijn 
verschillende wandelroutes op kleur, bijvoor-
beeld route paars, gemakkelijk aangegeven 
met een paarse lijn op straat. Bezoek tijdens deze route de Torre 
Tavira, het hoogste punt van de stad met prachtige uitzichten en 
een camera obscura.

  Drink Arabische thee op één van de terrassen van Tanger.

Reisverslag luxe expeditieschip Antarctica door Tom van der Schans

Route: Buenos Aires - Ushuaia – Antarctica en diverse landingen - Ushuaia - Iguazu - Buenos Aires

Daardoor kun je het dierenleven op Antarctica, zoals de 
verschillende pinguïns, zeehonden, zeeleeuwen en 
diverse vogelsoorten van nabij aanschouwen. Ms Fram is 
een heel comfortabel expeditieschip met een fi tness 
ruimte, een sauna met zicht op zee, twee jacuzzi’s aan 
dek en een zeer geriefelijk restaurant met een gezellige 
zitruimte, volledig omgeven door raampartijen, waar-
door je altijd prachtig uitzicht hebt. Bovendien is er een 
observatiedek, gezellig ingericht met lekkere stoelen, 
waar je tijdens de vaartocht door de Antarctische wate-
ren de adembenemende omgeving kunt ‘ondergaan’. Een 
luxere manier om Antarctica te verkennen én verschil-
lende landingen op Antarctica te maken, is er niet! 

Na een vlucht naar Buenos Aires , waar we twee nachten 
in een hotel doorbrengen, de stad in vogelvlucht verken-
nen en een Tango dinner show bezoeken, vliegen we naar 
Ushuaia van waaruit de tocht naar Antarctica begint. Bij 
aankomst in Ushuaia worden we opgehaald door een tou-
ringcar waarmee we eerst een sightseeing met stops maken, 

onder andere langs Tiera del Fuego en het zuidelijkste post-
kantoor ter wereld. Uiteindelijk gaan we aan boord van 
ms Fram en varen we nog dezelfde avond uit richting 
Antarctica, via de beruchte Drake Passage. We hebben ons 
thuis voorbereid en de fi lmpjes op internet van voorgan-
gers bekeken: angstaanjagend hoge golven en een hevig 
slingerend en stampend schip. We zien de komende 48 uur 
dus een beetje bibberig tegemoet. Na een goede nachtrust 
staan we ’s ochtends vol goede moed op. Vanuit het restau-
rant waar we ontbijten, zien we dat we midden op zee en 
op de Drake Passage zijn en behoorlijk hoge golven 
beuken tegen de ramen. Het schip begint ook steeds meer 
te deinen. Opeens slaat er een hoge golf tegen de ramen, 
het schip maakt een fl inke zwieper en verschillende kast-
deurtjes in het restaurant vliegen open, terwijl het - geluk-
kig onbreekbare - servies met veel herrie alle kanten uit-
vliegt. Vrijwel onmiddellijk klinkt de optimistische stem van 
de expeditieleider vanaf de brug: “Welome to a very quiet 
Drake Passage”. Er wordt – door sommigen nog een beetje 
nerveus – gelachen en al gauw begrijpen we dat wat wij 
meemaken, niets voorstelt in vergelijking met de vijftien 
tot twintig meter hoge golven die regelmatig voorkomen. 
Op dit moment heeft de bemanning het dan ook over Drake 
Lake, in plaats van Drake Passage. 

De volgende dag komen we aan bij de eerste groep eilan-
den, voordat we het vaste land van Antarctica bereiken, 
en zetten we voet aan wal om onze eerste pinguïns in 
natuurlijke leefomgeving te zien, geweldig! Maar het echte 
werk begint pas een paar dagen later, op het vaste land 
van Antarctica: prachtige bergen die volledig bedekt zijn 
door een witte laag sneeuw en indrukwekkende gletsjers, 
die uitmonden in zee. Alleen al de ‘landingen’ met de 
Zodiacs zijn spectaculair. De bootjes banen zich een weg 
door het drijfi js, om ons naar het vaste land te brengen, 
waar we een uur lang vertoeven, wandelend over de met 
sneeuw bedekte grond. De koddige pinguïns zijn alom aan-
wezig, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Je moet wel 
altijd minimaal vijf meter afstand houden, maar ook dan 

zijn ze zo dichtbij! Af en toe passeren we een zogenaamde 
penquin highway: door de pinguïns gebruikte paden, die 
de dieren tijdens hun wandelingen creëren en die goed 
herkenbaar zijn aan het bruine spoor en het aroma van 
hun uitwerpselen... Op den duur wen je aan die lucht en 
is het enorm grappig om te zien hoe deze vriendelijke 
dieren zich voortbewegen, af en toe voorover vallen en 
zich glijdend op hun buik een weg banen door de sneeuw. 
We zien ook zeehonden en de meest prachtige vogels… Dit 
is een ervaring om nooit te vergeten! 

Ook tijdens het varen door de Antarctische wateren wor-
den we keer op keer bevangen door de schoonheid van de 
prachtige, witte omgeving met strakblauwe lucht, de serene 
rust en stilte, slechts doorbroken door het geluid van het 
schip. Op een gegeven moment varen we door een kanaal, 
dat aan beide zijden wordt omgeven door majestueus hoge, 
witte bergen en… worden we verrast door een gezelschap 
van drie walvissen: een moeder, vader en hun jong. Alle 
hens aan dek! Op het voorschip en op de promenades is 
het in no time een drukte van jewelste. Iedereen staat met 
camera in de aanslag, wachtend op het moment dat de 
walvissen gaan duiken. Dat is dan ook een moment om 
nooit te vergeten: we zien de drie staartvinnen, twee grote 
en één kleinere, boven het water uitkomen, alvorens de 
walvissen naar de diepte duiken, op zoek naar voedsel. In 
één woord: indrukwekkend! 

Na een onvergetelijke reis arriveren we weer in Ushuaia, 
waarna we on szelf nog een cadeautje hebben toebedacht: 
we vliegen naar Iguazu om drie nachten in het luxe Sheraton 
Hotel met uitzicht op de prachtige Iguazu watervallen door 
te brengen. Een groot contrast met het mooie, witte 
Antarctica. Om ons heen nu warmte, veel groen en een 
enorme reeks watervallen, die voor een constant geluid 
van neerstortend water zorgen. Behalve een wandeltocht 
door het park langs de watervallen, een tocht op een boot 
die ons vlakbij één van de watervallen brengt en een 
spectaculaire vlucht per helikopter over de Iguazu Falls, 
genieten we volop van het prachtige weer en de cocktails 
aan de bar bij het zwembad. Een heerlijke afsluiting van 
een reis om nooit te vergeten.” <

Tips van Tom > 

 Zorg dat je van tevoren weet welke 
bezienswaardigheden er zijn in de omgeving 
van de havens waar je aanlegt, zodat je 
tijdig een excursie kunt boeken. Sommige 
populaire excursies zijn namelijk snel vol. 

 Boek vooraf één of meerdere behan-
delingen in de spa-salon aan boord. Ook die is namelijk snel vol-
geboekt. 

 Wijnliefhebber? Boek vooraf thuis een wijnpakket, zodat je 
tijdens de diners aan boord wijn naar keuze kunt laten schenken. 
Deze wijnpakketten zijn vaak goedkoper dan wanneer je aan boord 
bijzondere wijn besteld. 

 Wil je je partner verrassen omdat je iets te vieren hebt? Laat dat 
de cruisemaatschappij weten: ze zetten dan een verrassing, zoals 
een bloemetjes of ander cadeautje, op jullie kamer.
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met luxe hutten met uitzicht op zee, voorzien van 
comfortabele bedden, een eigen badkamer, televisie, tele-
foon en in een aantal suites een zithoek. De meest luxe 
suites beschikken zelfs over een balkon. Met dit schip 
maak je wél ‘landingen’ op Antarctica, met behulp van 
Zodiacs (kleine, opblaasbare boten met harde bodem). 

Tips van Agnes > 

 Heb je geen hoogtevrees, klim dan 
onder begeleiding van de bemanning in de 
touwen omhoog, geweldig!

 Cádiz: ontdek de stad wandelend. Er zijn 
verschillende wandelroutes op kleur, bijvoor-
beeld route paars, gemakkelijk aangegeven 
met een paarse lijn op straat. Bezoek tijdens deze route de Torre 
Tavira, het hoogste punt van de stad met prachtige uitzichten en 
een camera obscura.

  Drink Arabische thee op één van de terrassen van Tanger.

Reisverslag luxe expeditieschip Antarctica door Tom van der Schans

Route: Buenos Aires - Ushuaia – Antarctica en diverse landingen - Ushuaia - Iguazu - Buenos Aires

Daardoor kun je het dierenleven op Antarctica, zoals de 
verschillende pinguïns, zeehonden, zeeleeuwen en 
diverse vogelsoorten van nabij aanschouwen. Ms Fram is 
een heel comfortabel expeditieschip met een fi tness 
ruimte, een sauna met zicht op zee, twee jacuzzi’s aan 
dek en een zeer geriefelijk restaurant met een gezellige 
zitruimte, volledig omgeven door raampartijen, waar-
door je altijd prachtig uitzicht hebt. Bovendien is er een 
observatiedek, gezellig ingericht met lekkere stoelen, 
waar je tijdens de vaartocht door de Antarctische wate-
ren de adembenemende omgeving kunt ‘ondergaan’. Een 
luxere manier om Antarctica te verkennen én verschil-
lende landingen op Antarctica te maken, is er niet! 

Na een vlucht naar Buenos Aires , waar we twee nachten 
in een hotel doorbrengen, de stad in vogelvlucht verken-
nen en een Tango dinner show bezoeken, vliegen we naar 
Ushuaia van waaruit de tocht naar Antarctica begint. Bij 
aankomst in Ushuaia worden we opgehaald door een tou-
ringcar waarmee we eerst een sightseeing met stops maken, 

onder andere langs Tiera del Fuego en het zuidelijkste post-
kantoor ter wereld. Uiteindelijk gaan we aan boord van 
ms Fram en varen we nog dezelfde avond uit richting 
Antarctica, via de beruchte Drake Passage. We hebben ons 
thuis voorbereid en de fi lmpjes op internet van voorgan-
gers bekeken: angstaanjagend hoge golven en een hevig 
slingerend en stampend schip. We zien de komende 48 uur 
dus een beetje bibberig tegemoet. Na een goede nachtrust 
staan we ’s ochtends vol goede moed op. Vanuit het restau-
rant waar we ontbijten, zien we dat we midden op zee en 
op de Drake Passage zijn en behoorlijk hoge golven 
beuken tegen de ramen. Het schip begint ook steeds meer 
te deinen. Opeens slaat er een hoge golf tegen de ramen, 
het schip maakt een fl inke zwieper en verschillende kast-
deurtjes in het restaurant vliegen open, terwijl het - geluk-
kig onbreekbare - servies met veel herrie alle kanten uit-
vliegt. Vrijwel onmiddellijk klinkt de optimistische stem van 
de expeditieleider vanaf de brug: “Welome to a very quiet 
Drake Passage”. Er wordt – door sommigen nog een beetje 
nerveus – gelachen en al gauw begrijpen we dat wat wij 
meemaken, niets voorstelt in vergelijking met de vijftien 
tot twintig meter hoge golven die regelmatig voorkomen. 
Op dit moment heeft de bemanning het dan ook over Drake 
Lake, in plaats van Drake Passage. 

De volgende dag komen we aan bij de eerste groep eilan-
den, voordat we het vaste land van Antarctica bereiken, 
en zetten we voet aan wal om onze eerste pinguïns in 
natuurlijke leefomgeving te zien, geweldig! Maar het echte 
werk begint pas een paar dagen later, op het vaste land 
van Antarctica: prachtige bergen die volledig bedekt zijn 
door een witte laag sneeuw en indrukwekkende gletsjers, 
die uitmonden in zee. Alleen al de ‘landingen’ met de 
Zodiacs zijn spectaculair. De bootjes banen zich een weg 
door het drijfi js, om ons naar het vaste land te brengen, 
waar we een uur lang vertoeven, wandelend over de met 
sneeuw bedekte grond. De koddige pinguïns zijn alom aan-
wezig, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Je moet wel 
altijd minimaal vijf meter afstand houden, maar ook dan 

zijn ze zo dichtbij! Af en toe passeren we een zogenaamde 
penquin highway: door de pinguïns gebruikte paden, die 
de dieren tijdens hun wandelingen creëren en die goed 
herkenbaar zijn aan het bruine spoor en het aroma van 
hun uitwerpselen... Op den duur wen je aan die lucht en 
is het enorm grappig om te zien hoe deze vriendelijke 
dieren zich voortbewegen, af en toe voorover vallen en 
zich glijdend op hun buik een weg banen door de sneeuw. 
We zien ook zeehonden en de meest prachtige vogels… Dit 
is een ervaring om nooit te vergeten! 

Ook tijdens het varen door de Antarctische wateren wor-
den we keer op keer bevangen door de schoonheid van de 
prachtige, witte omgeving met strakblauwe lucht, de serene 
rust en stilte, slechts doorbroken door het geluid van het 
schip. Op een gegeven moment varen we door een kanaal, 
dat aan beide zijden wordt omgeven door majestueus hoge, 
witte bergen en… worden we verrast door een gezelschap 
van drie walvissen: een moeder, vader en hun jong. Alle 
hens aan dek! Op het voorschip en op de promenades is 
het in no time een drukte van jewelste. Iedereen staat met 
camera in de aanslag, wachtend op het moment dat de 
walvissen gaan duiken. Dat is dan ook een moment om 
nooit te vergeten: we zien de drie staartvinnen, twee grote 
en één kleinere, boven het water uitkomen, alvorens de 
walvissen naar de diepte duiken, op zoek naar voedsel. In 
één woord: indrukwekkend! 

Na een onvergetelijke reis arriveren we weer in Ushuaia, 
waarna we on szelf nog een cadeautje hebben toebedacht: 
we vliegen naar Iguazu om drie nachten in het luxe Sheraton 
Hotel met uitzicht op de prachtige Iguazu watervallen door 
te brengen. Een groot contrast met het mooie, witte 
Antarctica. Om ons heen nu warmte, veel groen en een 
enorme reeks watervallen, die voor een constant geluid 
van neerstortend water zorgen. Behalve een wandeltocht 
door het park langs de watervallen, een tocht op een boot 
die ons vlakbij één van de watervallen brengt en een 
spectaculaire vlucht per helikopter over de Iguazu Falls, 
genieten we volop van het prachtige weer en de cocktails 
aan de bar bij het zwembad. Een heerlijke afsluiting van 
een reis om nooit te vergeten.” <

Tips van Tom > 

 Zorg dat je van tevoren weet welke 
bezienswaardigheden er zijn in de omgeving 
van de havens waar je aanlegt, zodat je 
tijdig een excursie kunt boeken. Sommige 
populaire excursies zijn namelijk snel vol. 

 Boek vooraf één of meerdere behan-
delingen in de spa-salon aan boord. Ook die is namelijk snel vol-
geboekt. 

 Wijnliefhebber? Boek vooraf thuis een wijnpakket, zodat je 
tijdens de diners aan boord wijn naar keuze kunt laten schenken. 
Deze wijnpakketten zijn vaak goedkoper dan wanneer je aan boord 
bijzondere wijn besteld. 

 Wil je je partner verrassen omdat je iets te vieren hebt? Laat dat 
de cruisemaatschappij weten: ze zetten dan een verrassing, zoals 
een bloemetjes of ander cadeautje, op jullie kamer.
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www.dynamic-travel.nl
Jessica: 0630 40 31 80
Esther: 0624 40 60 31

Dynamic Travel is aangesloten bij The Travel Club en alle 
boekingen worden ondergebracht bij ANVR/SGR The Travel 
Club (nummers 3751 en 2372).

Nog een aantal manieren van 
bijzonder cruisen

Tijdens een golfcruise wordt het beste van twee werelden 
samengebracht: cruisen en golfen. Dé rederij hiervoor is 
Princess Cruises. Deelnemers moeten in het bezit zijn van 
het GVB, oftewel het golfvaardigheidsbewijs. De reis is zowel 
toegankelijk voor de beginnende golfer als de gevorderde 
speler (met handicap). Er wordt afwisselend gegolft op 
Madeira, op de Canarische Eilanden, in Spanje en in Portugal.

Kinderen hebben de tijd van hun leven aan boord van een 
cruiseschip. Er is zoveel te doen! Zwembaden, animatie, 
vriendjes uit de hele wereld. Cruise langs boeiende, cultu-
rele steden, een tropische route langs witte stranden, of 
kies een Disney-cruise. Bij de laatste is het schip ingericht 
in het Disney-thema en heb je ‘s avonds rotating diner: je 
eet elke avond in een ander restaurant, terwijl je eigen 
ober mee ‘roteert’, zodat je altijd je eigen Pluto, Micky 
Mouse of Donald Duck om je heen hebt.

Seabourn biedt een heerlijk concept van genieten, luxe en 
persoonlijke aandacht. De stralende glimlach en de koele 
champagne die je verwelkomen als je aan boord gaat, zijn 
nog maar de eerste tekenen van de bijzondere reis die 
je gaat maken. Alles is inbegrepen: suites met balkon, 
culinaire maaltijden van het hoogste niveau, fooien en pre-
mium dranken. Je doet bovendien zeer bijzondere bestem-
mingen aan, van wereldsteden tot kleine paradijsjes waar 
grotere schepen niet kunnen komen. Elk schip heeft een 
zwembad, een ruime spa, hypermodern fi tnesscentrum, 
casino, open bars waar de beste wijnen, champagne en sterke 
drank geserveerd worden en diverse restaurantmenu’s die 
zijn samengesteld door zeer gerenommeerde chefs. <

Tips van Jessica >

 Boek van tevoren leuke, uitdagende ex-
cursies zoals het bezoeken van mooie wa-
tervallen of quad rijden in de jungle.

 Heb je iets bijzonders te vieren? De 
rederij vindt het geweldig om mee te helpen 
bij een bijzondere gelegenheid. Denk 
bijvoorbeeld aan een verrassingsdiner op het dek of champagne 
drinken bij zonsondergang.

 Het is heel relaxed al ruim vooraf in te checken op je schip. Dit 
kan een aantal weken van te voren, zodat je niet lang in de rij hoeft 
te staan als je aan boord wilt. Tijdens het inchecken kun je gelijk 
een wijnarrangement boeken of bijvoorbeeld een massage als 
verrassing voor je partner.

Vaarschema
Dag 1: Civitavecchia (Rome)
Dag 2: Napels 
Dag 3: Trapani (Sicilië)
Dag 4: Straat van Bonifacio (cruisen)
Dag 5: Ajaccio (Corsica)
Dag 6: Cannes
Dag 7: Livorno (Florence/Pisa)
Dag 8: Monte Carlo

8 dagen West Middellandse Zee

Luxe Cruisen in Stijl 
met de Seabourn Legend

 Cruise only voor ! 2.595,- p.p.*
Vertrek: 12 mei of 6 juni 2013

*Op basis van een Seabourn Suite Buitenhut, 
havengelden, fooien en volpension.

12 dagen cruisen langs Lissabon, Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote en Madeira

Unieke GolfCruise 
met de Crown Princess

Vlucht en cruise vanaf ! 2.575,- p.p.
Vertrek: 14 oktober 2013

Lezersactie

Reischeque
Speciaal voor Glans-lezers

korting bij ELKE cruise die geboekt wordt via Dynamic Travel 
(in samenwerking met Cruise Travel)

! 50,-
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