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EXTRA TIME TRAVEL

Op avontuur in Azië in chillmodus
Varen. De wereld zien
terwijl je niet één keer
je koffer in of uit hoeft
te pakken? Onderweg
zijn van het ene naar
het andere land terwijl
je in de bioscoop zit,
aan het zonnen bent of
een live jazzoptreden
bijwoont? Ja, dat kan
dus. Het toverwoord
is... cruise!
Tropische eilanden met paradijselijke stranden verkennen
in Maleisië en Thailand, pagodes en tempels in het mystieke
Myanmar bezoeken en shoppen in Singapore. Zonder één
keer je koffer te hoeven
verplaatsen of van bed
te wisselen. Hoe je dat
doet? Heel simpel.
Ga aan boord van
een schip van de
Holland America
Line, en je kunt
chillen bij het
zwembad en jezelf twintig slagen in de rondte
eten terwijl je van
de ene naar de andere
droombestemming wordt
vervoerd.
Oké, oké,
we
moeten
het toegeven:

Het idyllische strand van Langkawi Island, Maleisië.

JE HUIS VERKOPEN
KUN JE ZELF!
Geen
makelaars
kosten!

ZELF JE HUIS VERKOPEN HEEFT VELE VOORDELEN:
Géén makelaarskosten
Bereik een miljoenenpubliek
Géén extra bedrag bij daadwerkelijke verkoop
Plaatsing op JAAP.NL, Huizenzoeker.nl & Speurders.nl
Altijd toegang tot je eigen advertentie en
wekelijkse statistieken

Ga nu naar: www.jaap.nl/verkopen
en zet jouw huis direct zelf te koop!

Deinen

Wat kun je doen
als je zeeziek bent?
Last van zeeziekte? Ook
dan kun je een cruise
maken. Bepaalde routes
zijn namelijk een stuk
rustiger dan andere. De
Asian Adventure is er zo
een: deze zogeheten ‘binnenroute’ voert langs de
kust. Doorgaans zijn de
golven daar niet hoog. Bij
het oversteken van een
oceaan is de kans op hoge
golven een stuk groter. De
route van en naar Alaska is
over het algemeen ook
goed te doen. Tip: boek
vroeg en kies een cabine
midden in het schip, zo
laag mogelijk: die zijn het
minst onderhevig aan
deiningen. MET RO

Ook cruisen?

Deze (twee weken durende)
Asian Adventure cruise maak je
vanaf € 1499,- pp.
●

Je kunt een cruise maken
van acht dagen (bijvoorbeeld vanaf Rotterdam naar
de Noorse fjorden), maar
ook van een paar maanden. Holland America
heeft vaarroutes over de
gehele wereld, kijk voor

we vreesden op een
vaartuig vol bejaarden terecht te komen, waar we
ons wellicht heel
erg zouden vervelen tijdens deze
twee weken
durende tocht
genaamd ‘Asian
Adventure’. Daarom namen we voor
de zekerheid een
stuk of tien tijdschriften
en
een volgeladen
e-reader
mee.
Die hebben we
uiteindelijk amper
aangeraakt, omdat
de dagen voorbij vlogen.
Hoogtepunt is
het driedaagse
bezoek aan Myanmar, een ongerept land waar toerisme nog in de kinderschoenen staat.
Vriendelijke mensen, de mooiste
gouden pagodes en
reusachtige Boeddhabeelden tegen een achtergrond van bergen.
Geheel toevallig zagen
we de inauguratieceremonies van
kleine monniken
bij een tempelcomplex in Yangon.

meer info op: www.hollandamerica.com en www.cruisewinkel.nl/holland-america-line.
●

De Asian Adventure cruise
heeft Singapore als beginen eindpunt.

●

Singapore Airlines vliegt
hier direct op: www.singaporeair.com

Maar ook de cruisebeleving
an sich is een highlight. De vier
volle dagen op zee zijn een
heerlijk rustpunt in de reis.
Waarbij je je dag wel begint
met een moeilijke keuze: ga ik
voor het à la carte ontbijt, of
waag ik me aan het immense
buffet? Deze keuze dient overigens drie keer per dag gemaakt te worden. Eten is de
meest tijdrovende besteding
aan boord. Want ja, je wil natuurlijk wel weten hoe de pannenkoeken met blauwe bessen, wentelteefjes, eggs Benedict, die biefstuk van de haas,
duurzaam gevangen dorade,
kreeft, Indonesische satéspecial en 1001 desserts smaken.
(Cruisen doe je op basis van volpension, inderdaad.)
En dan is daar nog sommelier meneer Baxa, die onder
meer ooit werd ingevlogen om
Máxima en Beatrix te voorzien
van hun weledele natje. Elke
keer als je héél even de andere
kant op kijkt, schenkt hij stiekem je glas weer vol. Als je daar
iets van zegt, reageert hij met
een bijdehant: „Oh, I’m sorry,
were you driving tonight?”
Fitnessinstructrice
Fiona
(die onder meer zeer fijne pilates- en yogalessen geeft aan
boord) gooit er een alarmerende waarschuwing uit. „Mensen
komen hier aan boord soms
wel een halve kilo per dag aan.”
Die woorden slaan we uiteraard in de wind, want alles is
véél te lekker. Maar we bezoeken wel braaf de gym en Fiona’s lessen, én zwemmen elke

Uitkijken over zee, terwijl we wegvaren uit Thailand.

dag zo’n tien rondjes in het
zwembad.
In het zwembad zijn we getuige van een heuse lovestory.
Want behalve veel ouderen (ja,
die zijn er inderdaad in groten
getale maar blijken erg gezellig, maken graag praatjes en
beschikken over wereldse

plannen en verhalen), dartelt
er ook wat jeugd rond. De Amerikaanse Jason (29) en Australische Kim Lee (18) hebben elkaar direct op de eerste avond
van de tocht al gevonden tijdens de single’s night. Vanaf
dat moment zijn ze onafscheidelijk en zwemmen elke dag

verliefd samen in het zwembad.
Kim Lee maakt de cruise met
haar moeder, die Jason gelukkig met open armen verwelkomt als haar wellicht aanstaande schoonzoon. Ze gaan
zelfs gedrieën op excursie. Als
we vragen waarom Jason zo-

maar in zijn uppie aan het cruisen is geslagen, krijgen we een
enthousiast antwoord. „Ik
maak een reis van een maand
met dit schip, van Hong Kong
naar Vietnam, Cambodja, Singapore, Thailand, Maleisië en
Myanmar. Ik zie van alles wat.
Zo kan ik rustig bekijken naar

welke bestemmingen ik wil terugkeren voor een wat langer
verblijf. Normaal gesproken is
reizen vermoeiend. Op een
cruise rust je juist lekker uit. Je
kunt gewoon sporten, het casino bezoeken of naar de bioscoop terwijl je van de ene naar
de andere plek onderweg bent.

Je ziet veel, met weinig inspanning. Perfect toch?” Ja, daar
zijn we het volledig mee eens.
Een volgende keer opteren we
net als Jason ook voor een
maand. Zo komen we wellicht
ook nog aan een boek toe.

TEKST EN FOTO’S: YVETTE BAX

Ontdek Azië voor de scherpste prijs
Deze cruises zijn inclusief:
- Vluchten met Singapore Airlines
incl 30 kg. ruimbagage p.p.
- Volpension verblijf aan boord
- Transfers
- Hotelovernachting Singapore

ZEILEN / SLOEPVAREN / KANOËN / SUPPEN / UURTJE VAREN / SURFEN / KORTINGSACTIES / ETC.

Cruise Zuid-Oost Azië

JACK SPARROW
VOOR 1 DAG
Week v/d Watersport
2 t/m 9 mei

Cruise Myanmar en Maleisië

* Route o.a. langs Koh Samui, Laem Chabang, Sihanoukville, Muara
* Ontdek Brunei als nieuwe cruise bestemming!

* Vaar tijdens de feestdagen o.a. langs Phuket, Thilawa en Malakka
* Ontvang tijdelijk een gratis upgrade naar buitenhut!

ms Volendam ****

ms Volendam ****

Vertrek 6 december
18-daagse cruise

Vertrek 20 december
18-daagse cruise

Binnenhut vanaf € 2.220,Zeezichthut vanaf € 2.320,Balkonsuite vanaf € 3.420,-

Binnenhut vanaf € 3.038,Zeezichthut vanaf € 3.038,Balkonsuite vanaf € 4.242,-

Prijzen zijn vanaf, per persoon o.b.v. 2 personen per hut en o.v.v. beschikbaarheid en wijzigingen. Incl. alle belastingen en volpension. * Kijk voor de voorwaarden op www.cruisewinkel.nl

Kijk op WeekvandeWatersport.nl
voor een activiteit bij jou in de buurt!

POWERED BY: OOK FLEVOLAND - ALMERE - VETUS - WATERREIJK
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Het tempelcomplex van Yangon, Myanmar.

Boek op www.cruisewinkel.nl • Bel 020 421 11 15

Boek nu en ontvang:
$ 400,- excursietegoed en
$ 100,- boordtegoed per hut! *

