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Van
Venetië
naar
Istanbul
cruisen met Holland America line

Het hart bezoeken van drie schitterende culturen aan
de Middellandse Zee, en tussendoor leren buikdansen,
vakantiefoto’s bewerken, een partijtje black jack
spelen en een verkwikkende wellnessbehandeling
ondergaan. Het kan allemaal tijdens een cruise met
de Holland America Line.
Tekst & fotografie: Hans Bouman

‘Goeiemorgen meneer, lekker geslapen?’
Kijk, dat zijn zo de voordelen van een Balinese
stateroom attendant.
‘Jazeker Pall, uitstekend. Jij ook, hoop ik?’
Pall is geboren in Ubud en daar komen zoveel
Nederlanders dat hij als kind al een basisvocabulaire
kijkekijkeniekope achter de hand had. Inmiddels
werkt hij alweer acht jaar bij de Holland America
Line en ook daar heeft hij de nodige Nederlandse
uitdrukkingen geleerd. Want de HAL mag dan
tegenwoordig een Amerikaanse cruisemaatschappij
zijn, de historische band met Nederland is nog altijd
springlevend. Niet voor niets hebben alle schepen
Nederlandse namen.
We varen op de Nieuw Amsterdam en zijn gisteren
vertrokken uit Venetië. Het vertrek uit de lagunestad
moet een van de indrukwekkendste afvaarten ter
wereld zijn. Nadat we de nuchtere cruiseterminal
verlieten, voeren we tussen het hoofdeiland en het
Isola della Giudecca door en kregen zo een unieke
sightseeing tour langs de beroemde historische
bouwwerken, met natuurlijk de San Marco en het
Dogepaleis als hoogtepunt.
En dat alles vanaf het Observation Deck, oftewel de
elfde verdieping op het schip.
Vervolgens passeerden we het Lido en sloegen
rechtsaf, de Adriatische Zee op. Op weg naar Istanbul.

| 39

San Marcoplein, Venetië.

Een cruise in het klein.
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Leve chef Rudi
Omdat ik te laat ben voor het ontbijt in de Manhattan
Dining Room ga ik naar het buffetrestaurant op het
Lido Deck, waar in een informele sfeer de hele dag
maaltijden worden aangeboden. Ik zal het grootste
deel van mijn cruise nodig hebben om alle restaurants aan boord een bezoekje te brengen.
Na een week weet ik dat het op Aziatische leest
geschoeide Tamarind mijn favoriet is. Meesterkok
Rudi Sodamin heeft zijn gerechten gecategoriseerd
volgens de elementen water, vuur, hout en aarde, en
inderdaad: die van de afdeling ‘vuur’ zijn op een
aangename manier pittig. Maar ook de milde dim
sum verdient een lofzang. Chef Rudi kookt de sterren
van de hemel!
Het is jammer dat de Nieuw Amsterdam onderweg
regelmatig aanlegt, want dat leidt je zo af van de talloze attracties aan boord. Hoe kan ik nu de wijnproeverij in de Pinnacle Bar, de show van Mick Miller, de
Indonesische theeceremonie, de lezing over Fabergé,
de cursus Windows 8, de buiklesdans voor beginners,
de blackjackwedstrijd, het Texas Hold ’em Toernooi,
het eerbetoon aan Michael Jackson en het Karaoke
Power Hour bijwonen, als ik ook naar het klassieke
Olympia, een authentieke Peloponnesische kaas- en
olijvenboerderij, een sirtakivoorstelling, de Akropolis
of een privé-tour door Istanbul wil? En wanneer plan
ik in vredesnaam die wellnessbehandeling in?
De eerste les voor cruisegangers luidt: relax, je kunt
hoe dan ook altijd maar een fractie van het aanbod
doen. Ga op je gevoel af en geef ook het toeval een
kans.

Stabiel varen
Wat ik zeker niet laat schieten, zijn de kijkjes achter
de schermen die me worden aangeboden. Een wandeling door de buik van het schip bijvoorbeeld, waar
de keukens zich bevinden. ‘Hier maken we 16.000
maaltijden per dag’, vertelt Hotel Director Marco van
Belleghem, ‘en daarvoor zijn dagelijks 130 koks in de
weer.’ We zien vriendelijk personeel druk bezig met
allerlei keukenapparatuur. Het is een herculische
klus om dagelijks 2000 gretige passagiers op culinair
gebied in de watten te leggen.
Ondanks het feit dat we over geweldige hoeveelheden spreken, wordt er zeer nauwkeurig ingekocht.
‘Op basis van de nationaliteiten van de passagiers
kunnen we heel goed inschatten hoeveel er wordt
geconsumeerd’, aldus Van Belleghem. ‘Aan het eind
van de cruise is bijna alles schoon op. Er staan dan
hooguit nog een paar dozen ananassen.’
De officieren op de Nieuw Amsterdam zijn grotendeels Nederlanders, vertelt hij. ‘Zelf ben ik een uitzondering: ik kom uit België.’ Het grootste deel van
de 900 man tellende crew is afkomstig uit Indonesië
en de Filipijnen. De Indonesiërs werken meestal bij
housekeeping en de Filipijnen in de bediening.
De HAL heeft in beide landen een eigen opleidingsinstituut.
Een dag later mag ik even op de brug komen rondneuzen en maak ik kennis met kapitein Edward van
Zaane. Een van de stuurlieden vertelt me over de
Azipods (‘nee, geen gewone schroeven’), waarmee
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Een brug vol hypermoderne snufjes.

het schip wordt aangedreven, over de aan de zijkanten geplaatste bow thrusters die het manoeuvreren
veel gemakkelijker maken en over de vinstabilisatoren die ervoor zorgen dat de Nieuw Amsterdam
stabiel door het water glijdt.

Venetië gezien vanaf het bovendek.
De Blauwe Moskee,
dat moet Istanbul zijn!

Grote Bazaar, Istanbul.

Filipijnse godenzonen
Terwijl we van de Ionische naar de Egeïsche Zee
varen, begint op het Sea View Deck, aan de achterkant van het schip, de Griekse Gerechtenmarkt,
waarbij ter plekke allerlei Helleense heerlijkheden
worden bereid en geserveerd.
Dat serveren geschiedt door heuse Filipijnse Godenzonen, speciaal voor deze gelegenheid gehuld in
smetteloos witte, goudgestikte tunieken en met
eveneens gouden lauwerenkransen om het hoofd.
De souvlaki geurt, de Griekse wijnen stromen rijkelijk en de baklava, die ons voorzichtig voorbereidt op
einddoel Istanbul, ligt uitdagend naar ons tandglazuur te gluren.
Over twee dagen zullen we de Blauwe Moskee vanaf
zee kunnen zien liggen. Wonderlijk hoe je in een
weekje cruisen de hoogtepunten van drie schitterende culturen - de Venetiaanse, de Griekse en de Ottomaanse - kunt beleven. En ondertussen ook nog een
acupunctuurseminar en een cursus digitale fotografie
hebt gevolgd. •
Bubbelen op het bovendek.

Aya Sophia in Istanbul.
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Route & boeking
De beschreven reisroute maakt deel uit van de cruise ‘12 nachten mediterrane keizerrijken’. Vertrek en aankomst is in Venetië, bestemmingen
onderweg: Katákolon (Olympia), Piraeus (Athene), Lesbos, Istanbul,
Kusadasi (Efeze), Thira (Santorini) en Argostoli. In Venetië en Istanbul
ligt het schip een nacht in de haven: ideaal om de stad ook ’s avonds
te verkennen. Deze cruise wordt ook in 2014 aangeboden door de
Holland America Line, wederom op de Nieuw Amsterdam. Van mei
t/m oktober zijn er 7 afvaarten van/naar Venetië.
De vanafprijs voor zo’n cruise is € 1699 pp.
Info/boeken: www.hollandamerica.com.
Via Cruise Travel (www.cruisetravel.nl) boek je
een cruise inclusief vlucht v.a. € 1914.

Tips voor (individuele) excursies
Venetië > Vanuit de Cruise Terminal vertrekken vaporettos (waterbussen) naar het San Marcoplein. Retour € 15. Vandaar is de stad gemakkelijk te voet te verkennen, al is ook een vaporettotocht over het Canal
Grande (lijn 1, kaartjes € 5 voor 90 min.) een aanrader.
Katákolon > Het best aardige plaatsje ligt op 5 min. lopen van de
haven. Vanaf de haven vertrekken ook bussen naar Olympia (36 km),
die rekening houden met de vertrektijd van het cruiseschip. Retour ca.
€ 20. Taxi naar Olympia: ca. € 45 enkele reis.
Piraeus (Athene) > Piraeus is de zuidelijke eindhalte van metrolijn 1 die
elke 10 minuten naar het hart van Athene voert. Stap voor de Akropolis
uit bij halte Monastiraki (25 min.). Dagkaart € 3.
Istanbul > De haven ligt in Karaköy, vlakbij de Galatabrug en de oude
stad. Wandelen is dus een optie, maar voor een paar euro neem je een
van de alomtegenwoordige, van een meter voorziene, taxi’s.

Eten & drinken aan boord

Bijschrift

De Nieuw Amsterdam beschikt over een zevental
uiteenlopende restaurants. Alle maaltijden in de Manhattan Dining Room (internationale cuisine), het Lido
Restaurant (informeel buffet), de Terrace Grill (burgers)
en Slice Pizza (precies) zijn inclusief. Voor de Pinnacle
Grill (American style steakhouse), Tamarind (Aziatische
fusion) en Canaletto (Italiaans familierestaurant) betaal
je een kleine toelage (€ 15). Dranken bij het ontbijt en
daarbuiten koffie, thee en water zijn inclusief, overige
dranken worden in rekening gebracht.

Venetië - Istanbul
Gratis iPod-audiotour
De schepen van Holland America
Line zijn gedecoreerd met vele
kunst- en antiekvoorwerpen. De
Nieuw Amsterdam bevat zelfs een verzameling kunstwerken waarvan
de totale waarde op 3 miljoen dollar wordt geschat. Geïnteresseerden
kunnen via iTunes een gratis audiotour voor hun iPod downloaden die
hen leidt langs de collectie. De audiotour is ook verkrijgbaar aan boord.
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