REIZEN

Luxe
cruise langs
mediterrane
schatten
Rust, persoonlijke aandacht, een hut op een van de
topdekken, vijfgangendiners...Aan boord van
cruiseschip MSC Fantasia is het genieten van de
privileges van de Yacht Club. Elke dag een andere
plaats, van authentiek Bari en cultureel Athene tot
levendig Korfoe en pittoresk Dubrovnik.
TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE

Aan dek van de
Yacht Club op het
MSC Fantasia-schip.
Links: Zicht op de
rotsachtige kust van
Santorini.
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In de haven van Venetië ligt de MSC Fantasia op ons
te wachten - en op vierduizend andere passagiers.
We zijn dus maar wat blij dat we in het vipgedeelte
van het schip verblijven, de Yacht Club, en dus voorrang hebben bij het inchecken. Terwijl wij nippen
aan een glas champagne, worden de papieren voor
ons in orde gemaakt, waarna een steward ons linea
recta naar de Yacht Club bovenin het schip loodst.
Onze hut – met butlerservice – is op dek 16, Aurora.
Hier is ook de Top Sail Lounge, waar een pianist voor
aangename achtergrondmuziek zorgt en de crew de
hele dag door lekkere hapjes klaarzet als sushi, sandwiches en
truffelchocolade. Bovendien worden we behoorlijk in de watten
gelegd in restaurant L’Étoile, waar de onvermoeibare Abdel uit
Jakarta ons avond aan avond een vijfgangenmenu serveert met bijpassende wijnen. Slakken, kreeft, ravioli, biefstuk, crêpe Suzette,
het komt allemaal voorbij. Ook hebben we toegang tot het exclusieve
One Pool Deck met zwembad, ligbedden en jacuzzi’s en het Sun Deck
met zijn ‘coconbedden’. Tot de sauna en stoomcabines hebben we vrij
entree en zo genieten we als Yacht Club-leden tal van voordelen.

REIZEN

1

3

1 Hooggelegen terras in het dorpje
Oia op Santorini.

2 Altaartje in de oude straten van Bari.
3 De hoge rotskust van
Santorini met daarboven het plaatsje Fira.
4 Uithangbord van Chelidonia Villas
in het dorpje Oia.
5 Karakteristieke Griekse
molen in Oia.
6 Het piepkleine dorpje Katákolou aan
de Griekse westkust.
7 Rode Fiat 500 in de smalle
straatjes van Bari.
8 Zicht op de Basilica di San Nicola
in Bari.

STRUINEN LANGS MODEBOETIEKS
“De Yacht Club is een schip op een schip”, stelt een passagier uit
Luxemburg tevreden vast, als we in een van de ruime jacuzzi’s
bubbelen op het One Pool Deck en obers af- en aanlopen met cocktails. De Luxemburger maakt al jaren cruises en verblijft steevast
in de Yacht Club. De eerste stad die we aandoen is Bari. Fotografe
Esther en ik wandelen over de oude stadswal en bezichtigen de
Sint-Nicolaasbasiliek met zijn rijkgedecoreerde plafond. In de
smalle straatjes eromheen zien we veel altaars met Mariabeeldjes.
Rode pepertjes hangen aan de voordeuren van de huizen te drogen, kanten gordijntjes versieren de ramen, wasgoed hangt te
wapperen in de wind. Kinderen spelen op de drempels. Een rode
Fiat 500 is een blikvanger. Voor grotere auto’s zijn de straten te →
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MSC Yacht Club

Bloeiende bougainville
in het dorpje
Oia op Santorini.
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De Yacht Club is het vipgedeelte van de MSC-schepen, zoals de
MSC Fantasia. Wie kiest voor de Yacht Club, geniet vele voordelen.
Zo kregen we priority check-in met fingerfood en champagne in de
haven. Aan boord hadden we 24-uurs butlerservice, elke dag een
gereserveerde tafel in restaurant L’Étoile met vijfgangenkeuzemenu
en all inclusive topwijnen. Ook konden we de hele dag terecht in de
comfortabele Top Sail Lounge waar onbeperkt heerlijke hapjes en
drankjes worden geserveerd. Als Yacht Club-leden hadden we toegang tot de exclusieve topdekken met zwembad, jacuzzi’s, ligstoelen
en bar. We genoten kortom van privacy en topservice!
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Favoriete

De oude stadswal
van Korfoe.

Italië

adressen

BARI ● Basilica di San Nicola Romaanse basiliek uit de elfde eeuw
met verguld zeventiende-eeuws plafond. Sint Nicolaas is de beschermheilige van Bari; zijn stoffelijk overschot wordt in een crypte bewaard.
www.basilicasannicola.it

REIZEN

Tempel Erechtheion
met de kariatiden
(vrouwenzuilen) in de
Akropolis in Athene.

Griekenland

KATÁKOLON ● Pink Soda modeboetiek in de hoofdstraat van
Katákolon, waar een moeder en dochter elegante kleding en sieraden
verkopen. mail@pinksodashop.com
SANTORINI ● Diporto, House of Wine and Taste wijnwinkel in
hoofdplaats Fira met groot assortiment lokale wijnen, waaronder die van
de befaamde assyrtiko-druif. www.travel-to-santorini.com ● Andronis
modeboetiekje in het dorpje Oia met flamboyante ontwerpen van lokale
designers. Gevestigd in een boetiekhotel: www.andronisboutiquehotel.com
ATHENE ● Akropolismuseum veelomvattende collectie archeologische
schatten uit de Oudheid tentoongesteld in een ultramodern museum.
www.theacropolismuseum.gr/en ● Ilias Lalaounis Jewelry Museum
juwelen in antieke stijl van de twintigste-eeuwse Griekse ontwerper
Lalaounis. www.lalaounis-jewelrymuseum.gr
KORFOE ● Abundance likeur, marmelade en andere delicatessen van
de lokale vrucht kumquat. 21 Kapodistriou Street, +30 26 61 04 34 95
● Achilleion het paleis van keizerin Sisi op Korfoe, waarin ze haar liefde
voor de Klassieke Oudheid gestalte gaf. www.achillion-corfu.gr

Kroatië

DUBROVNIK ● La Scarpa leren handtassen in diverse kleuren en modellen, ambachtelijk geproduceerd. Ulica od Puča 8, +38 520 32 32 81
● Restaurant Nautika een van de beste restaurants in Dubrovnik,
gelegen voor de poort naar de oude stad. Lokale vis en groente.
www.nautikarestaurant.com

smal. Diezelfde nacht maken we de oversteek naar Griekenland
over woelige baren, maar de MSC Fantasia blijkt uiterst stabiel. We
gaan aan land in Katákolon, een dorpje aan de Middellandse Zee,
struinen er langs modeboetieks in de hoofdstraat en luieren op een
strandje. Er is zelfs tijd voor een uitstapje naar Olympia, de stad
waar de Olympische spelen zijn ontstaan. Beeldhouwer Phidias
maakte hier zijn reusachtige standbeeld van Zeus, dat niet meer
bestaat maar tot de zeven antieke wereldwonderen wordt gerekend.

LOKALE WIJN OP SANTORINI
Indrukwekkend is de aankomst op het eiland Santorini in de
Egeïsche Zee een dag later. Tijdens een vorstelijk ontbijt in de Top
Sail Lounge naderen we de hoge en steile rotskust van dit
Cycladische eiland. De witte huizen van hoofdplaats Fira liggen er
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als een toef slagroom bovenop. Met kleine bootjes gaan we aan
land en met de gondellift suizen we langs de rotswand omhoog
naar het dorp zelf. Het vulkanische eiland Santorini is aan één
zijde hoog en rotsachtig en loopt steil af naar zee. Aan de lage zijde
zijn zandstranden met geel, rood en zelfs zwart zand. Er is ook
wijnbouw op Santorini. We bezoeken wijnwinkel Diporto, House of
Wine and Taste. De Griek Alexandros uit Piraeus, die in het hoogseizoen bij deze wijnboetiek in Fira werkt, schenkt ons een prijswinnende witte wijn van de assyrticodruif, de bekendste druif van
Santorini. De wijn heeft een hint van citrusfruit en is heerlijk. “De
wijnranken worden tot mandjes gevouwen om ze tegen de wind te
beschermen”, legt Alexandros uit. Ook nemen we een kijkje in
kunstenaarsdorpje Oia, dat typisch Grieks aandoet met zijn hagelwitte huizen en korenblauwe deuren en kozijnen.
→
NOUVEAU JUNI 2015

91

REIZEN

dan ook niet compleet zonder de Akropolis te hebben aanschouwd.
Letterlijk betekent het ‘bovenstad’. Een steil pad leidt omhoog naar
het Parthenon, de grootste tempel van de Akropolis. Aan de voet
van de berg ligt het Akropolis Museum, dat een enorme rijkdom
aan archeologische schatten bezit. Bij de ingang van het museum
staat een beeldje van een uil. In de grote heldere ogen van dit dier
meende men in de oudheid de ogen van godin Athene te zien.

VILLA VAN KEIZERIN SISI
We varen langs de Griekse westkust weer terug noordwaarts en
komen de volgende middag aan op het heuvelrijke eiland Korfoe.
De kleuren van het water zijn nu betoverend blauw en groen. Het
eiland zelf is al even prachtig; Korfoe zou volgens sommigen model
hebben gestaan voor het mythische eiland Scheria uit Homerus’
Odyssee. In de cruisehaven staan shuttlebussen klaar om de passagiers naar de Old Town te vervoeren. We dolen door het web van
gezellige winkelstraatjes en gaan binnen bij delicatessenzaak
Abundance waar de tafels zijn overladen met flessen likeur en potjes marmelade van kumquat. Deze lokale vrucht is ovaal als een
druif en verwant aan de sinaasappel. We proeven het fruit. De
smaak is zoet en verfijnd. Op een halfuur rijden van de Old Town
ligt het Achilleion, het paleis van Sisi (1837-1898), keizerin van
Oostenrijk en Hongarije. Het is een van de mooiste villa’s van
Korfoe en werd door Italiaanse architecten gebouwd in opdracht
van Sisi zelf. Het was haar toevluchtsoord, nadat ze zich aan het
Weense hofleven had onttrokken. Sisi vernoemde het paleis naar
de Griekse held Achilles. Ze was gefascineerd door de Griekse
mythologie en de vele beelden en schilderijen in de villa getuigen
hiervan. Vanuit de tuin van de villa kijken we uit over de zee en
het frisgroene heuvelland.
Beeld van keizerin
Sisi in de tuin van villa
Achilleion op Korfoe.

DE OGEN VAN GODIN ATHENE
De volgende dag vaart de MSC Fantasia Piraeus binnen, de haven
van Athene. We begeven ons naar het Syntagmaplein met het parlementsgebouw en bezoeken de Nationale Bibliotheek, die is
gevestigd in een neoklassiek gebouw uit de negentiende eeuw, met
fraaie trappen en zuilen. De vriendelijke beheerder vertelt ons dat
de collectie ruim twee miljoen boeken omvat en hij toont een van
zijn schatten: een editie van het complete werk van Aristoteles van
enkele eeuwen oud, gedrukt in Grieks en Latijn. Na dit intermezzo
gaan we de wijk Kolonaki in waar we de Voukourestiou inslaan,
beter bekend als de chicste winkelstraat van Athene, met op de
hoek juwelier Lalaounis. De gouden sieraden in antieke stijl zijn
een lust voor het oog. Lalaounis heeft ook een eigen museum. Dat
bevindt zich vlak bij de Akropolis. Een bezoek aan Athene is hoe
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1 Wandeling over de oude stadsmuur

3

WANDELING OVER DE STADSMUUR
Het laatste deel van onze route voert over de Adriatische Zee naar
de Kroatische stad Dubrovnik. Dubrovnik is een pittoreske middeleeuwse stad die de bijnaam Pearl of the Adriatic draagt. We
lopen onder de oude stadspoort door en komen in de hoofdstraat
met zijn vele terrassen. Links ervan leiden steile, smalle straatjes
met traptreden omhoog naar woonhuizen en nog meer bars en restaurants. We slenteren over de markt, waar onder meer gedroogde
vijgen, gesuikerde sinaasappels en geurige lavendel worden aangeboden. Een oude vrouw verkoopt geborduurde linnen tafelkleden. Iets verderop verrijst de St. Ignatius van Loyola-kerk uit
1699-1725. Deze is gebouwd in de stijl van de St. Ignatius-kerk in
Rome. Hoogtepunt is de wandeling die we maken over de oude
stadsmuur van Dubrovnik. Van bovenaf kijken we op het straatgewoel en op de ivoorkleurige muren van kerken en kathedralen en
de oranjerode daken van de huizen. Aan de andere kant van de
muur glinstert in de diepte het water van de Adriatische Zee. Aan
het eind van de middag zet de MSC Fantasia weer koers naar Italië.
We nestelen ons in de Top Sail Lounge om voor de laatste maal te
genieten van een cocktail en een keur aan fingerfood.
→
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van Dubrovnik.
2 Een van de terrassen in de steile
straatjes van Dubrovnik.
De rode daken in het historisch centrum.
4 De St.Ignatius van Loyola-kerk
op Dubrovnik.
5 Zeilbootje in de haven bij de
oude stad van Dubrovnik.
6 Toren van de oude
stadsmuur van Dubrovnik.
7 Zuil van de Akropolis in Athene.
8 Fraai uitzicht vanaf de oude
stadsmuur van Dubrovnik.

4
6

5
7

8
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De MSC Fantasia
aangemeerd in de
cruisehaven van
Korfoe.

Blik op de
cipressen vanuit
de villa van
keizerin Sisi
op Korfoe.

Designbedden op het
topdek van de Yacht Club.

Het Achilleion,
de geliefde villa
van keizerin Sisi
op Korfoe.

Beeld op de buitenmuur
van de Basilica di
San Nicola in Bari.

Zwembad op het One Pool
Deck van de Yacht Club.

Lezersaanbieding

Het Cruise Only-pakket: verblijf van 8 dagen/
7 nachten in een Yacht Club 1-hut op een van de
hieronder vermelde schepen. Exclusief vervoer van
en naar de in-/ontschepingshaven. Cruise is op
all inclusive-basis met 24-uurs butlerservice en
onbeperkt toegang tot sauna en Turks stoombad,
entertainment en shows. Deze aanbieding is niet
te combineren met andere acties/promoties of
loyaliteitskorting. Schepen en inschepingshaven:

MSC Fantasia (Genua), MSC Divina (La Spezia),
MSC Preziosa (Civitavecchia).
94
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Vertrekdata: zie www.msccruises.nl/lezersaanbieding
Prijs: vanaf € 1.849 p.p. op basis van tweepersoonsbezetting.
Te boeken van 1 mei 2015 t/m 31 juli 2015 en/
of zolang de voorraad strekt.
Reserveren: via www.msccruises.nl/lezersaanbieding of door te bellen met MSC Cruises: 023-711
15 10 (ma-vrij, 09.00-18.00 uur, zaterdag 9-17
uur) o.v.v. ‘lezersaanbieding Nouveau’.
Bijkomende kosten ter plaatse te betalen:

Servicekosten: € 8,50 p.p. per nacht ● Bijdrage
Unicef: € 1,- p.p. ● Eventuele excursies ● Uitgaven
van persoonlijke aard
EXTRA! Gratis spapakket voor twee personen
Lezeressen van Nouveau die gebruikmaken van
deze scherp geprijsde cruise-aanbieding ontvangen gratis het spapakket Relaxing Wave voor twee
personen. Dat pakket bestaat uit een persoonlijk
consult, een Bali-massage van dertig minuten
voor twee personen en een gezichtsbehandeling van
dertig minuten voor twee personen.

MET DANK AAN: MSC CRUISES (WWW.MSCCRUISES.NL)

Ook zo’n luxueuze cruise over de Middellandse Zee maken? Boek dan nu dit
Cruise Only-pakket en krijg een massage en gezichtsbehandeling aan boord cadeau!

Haven met zeilboten
in de oude stad
van Dubrovnik.
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