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CRUISE KUNNEN RUÏNEREN

Exclusive Cruises



1 ) De verkeerde kajuit of Suite kiezen 
Als u de verkeerde kajuit of Suite kiest dan kan dit heel wat nadelen met zich meebrengen. Het is belangerijk dat u zich
goed laat informeren betreffende uw kajuit of suite. Wij geven u alvast graag een aantal inzichten. 
Uw hut of suite, ongeacht het type, kan u zeeziek maken of u de hele nacht wakker houden van het lawaai - maar als u de
juiste hut of suite kiest kan het u ook rustig slaap wiegen als een baby of u een onwaarschijnlijk mooi zicht op de omgeving
bieden. De juiste hut of suite keuze zal er 100% zeker voor zorgen dat terugkomt na u cruise in een volledig ontspannen en
met hernieuwde energie. 
Daarom is het zeer belangrijk dat u uw huiswerk doet of dat u kiest voor een ervaren reisagent ( link met ons mail adres)
met kennis van cruisen en geschikte vakantieperiodes / vaargebieden. Hier zijn enkele factoren die u kan overwegen
wanneer u de locatie van uw hut op het schip kiest.

Bang om Zeeziek te worden? Zoek de stabiliteit op 

Als u  gemakkelijk zeeziek denkt te worden, is de locatie van uw hut of suite erg belangrijk en eigenlijk heel simpel. Het is
een kwestie van techniek en logica. Hoe lager en meer centraal u in een schip bent, hoe minder u zult rollen en slingeren.
Zelfs als u kiest voor een kajuit of suite met balkon, kies dan een accommodatie op het laagste niveau en de meest
midscheeps gelegen kajuit  / suite die u kunt vinden. Hier zal je het minste van de golven voelen. 
Ervaart u graag de grillen van de zee en de golven en houdt u van wat “beweging” kies dan vooral de kajuiten en suites op
de hogere dekken en dan meer bepaald voor en achteraan het schip. Hier zal u bijgevolg ook het meeste schommelen en
slingeren.
Tip: drink wat Gember thee , zeer goed bij wagenziekte, zeeziekte. Gembersnoepjes ( te verkrijgen bij de bio winkel) 

Slechte slaper? Lees dan zeker verder

Niet te dicht bij de motoren of waar het anker zit (trillingen, motorgeluiden)
Niet onder het zwembad 
Niet onder het zonnedek
Niet onder de jogging track 
Niet onder of boven de gym 
Niet bij de restaurants of de algemene delen van het schip 
Niet te dicht bij het theater of de bars 

Kies voor een suite : 

De beste ligging voor mensen die gemakkelijk wakker worden of licht slapen zijn suites die tussen 2 andere dekken liggen
waar ook enkel suites zijn en dus geen van bovenstaande stoorzenders. 
Andere stoorzenders zijn de dienstruimten naast of boven uw kajuit; showlounges of bars naast, boven of onder uw kajuit;
en wasserettes met zelfbediening tegenover uw kajuit. 

Moeilijk te been? Of wil je snel overal als de kippen bij zijn? 
Sommige cruisereizigers verkiezen hun hutten en suites dicht bij of juist ver weg van specifieke gebieden van het schip. (zie
ook kopje SLECHTE SLAPERS) 
Voor de zonnekloppers is het wellicht aangenaam om de voorkeur te geven aan een locatie op het bovendek dicht bij de
zwembaden en zonnedekken, terwijl feestvierders waarschijnlijk liever gemakkelijke toegang willen tot de entertainment
hubs in het midden van het schipof achteraan het schip *
*-verschilt van schip tot schip. 
Cruisereizigers die minder goed ter been zijn, kunnen beter de voorkeur geven aan een kajuit of suite  dicht bij de liften en
in het midden van het schip. ( in het midden van het schip voel je eventuele schommelingen minder en heb je minder kans
om te struikelen als je niet goed te been bent.) 



2) Massa of kleinschalige cruise?
Alles heeft voor en nadelen, ook de grootte van het schip zal een bepalende factor zijn en mee beslissen of uw cruise en
GO of een NO krijgt. 

Voordelen van een zeer groot cruiseschip

Veel entertainment en vertier
Veel restaurants en bars 
Goedkoper dan de kleinschalige luxerederij 
Familie en kind gericht (kidsclubs, waterparken ...)
Racen, rotsklimmen, ijsschaatsen, surfen het kan
allemaal aan boord van een groot cruiseschip

Nadelen van een zeer groot cruiseschip

Veel te druk aan boord 
Schepen liggen ver van het centrum ( quasi altijd een
taxi nodig om ergens te geraken) 
Minder lang verblijf in de havens
Grootkeuken, weinig of geen gastronomie 
Niet alles is inbegrepen ( fooien, dranken, excursies, 
Aanschuiven (bij buffet, op excursies, bij in en
ontschepen)
Soms zoeken naar een ligzetel in de zon wanneer het
schip een dag op zee is 

Technisch gezien kunnen cruisemaatschappijen u niet dwingen om fooien te betalen, vooral als u een klacht of probleem
hebt over de service die u aan boord hebt gekregen. De fooien op een cruise zijn niet verplicht, maar in plaats daarvan
worden ze sterk gesuggereerd en automatisch toegevoegd.

Voordelen van een kleinschalig cruiseschip Nadelen van een kleinschalig cruiseschip

Gastronomie is zeer belangerijk 
Veel service aan boord! 
Bemanning versus gasten veelal 1 op 1 
Veel plaats aan boord per persoon 
Altijd luxe ligzetels beschikbaar op het zonnedek 
Aanmeren dicht bij het centrum en de
bezienswaardigheden 
Langer verblijf in de havens met zelfs overnachtingen
Grote elegant ingerichte suites en kajuiten 
Exclusieve routes en aanlegplaatsen waar grote
schepen niet kunnen / mogen komen 
Dikwijls all-inclusief (geen onverwachte kosten) 
Excursies zijn bij sommige top rederijen ook inclusief

stukken duurder dan grootschalige rederijen zoals
MSC Cruises of Royal Caribbean 
Minder faciliteiten (verwacht geen grote broadway
shows en een 20 koppige cast met veren en pluimen.
Doordat deze rederijen zo gegeerd zijn, zijn ze ook
snel uitverkocht!   



3) De vaarroute

Ga naar een bestemming in de verkeerde periode van het jaar en gegarandeerd zult u uw cruise ervaring nooit meer
vergeten.  De juiste vaarroute bij de juiste periode zijn de beste ingrediënten voor mooie droomcruise herinneringen
voeg daarbij ook nog eens het juiste schip en uw vakantie kan niet meer stuk! 

De beste periode voor een cruise richting Noorse fjorden zijn tussen de maanden mei en augustus.  Ze zon schijnt en er
is weinig neerslag. De temperaturen zijn in deze periode ook zeer aangenaam. 
Na augustus is de kans op neerslag groter . Er vormt zich mist en prachtige valleien en bergen  verbergen zich achter
een sluier van mystiek.

Oostelijke Caraïben
Zuidelijke Caraïben
Westelijke Caraïben

Het Caribisch gebied is het hele jaar door een bestemming voor cruises, maar er is een hoogseizoen en een
laagseizoen, net als bij elke andere bestemming. De Caraïben zijn onderverdeeld in 3 regio’s: 

Voor de Oostelijke en Westelijke Caraïben, zullen de maanden december tot april het meest comfortabele weer
opleveren. Tijdens deze winter en vroege lente maanden is er de minste hoeveelheid neerslag en vochtigheid.
Bovendien is dit de tijd van het jaar dat geen deel uitmaakt van het orkaanseizoen. 

De winter is een fantastische tijd om naar de zuidelijke Caraïben te cruisen, maar de beste tijd om in deze regio te
cruisen is tijdens het orkaanseizoen. Het orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 30 november, maar de zuidelijke Caraïben
hebben minder kans om door orkanen te worden getroffen, omdat het grotendeels onder de orkaangordel ligt.
En zo zijn er nog verschillende bestemmingen waar de periode echt wel een grote rol speelt  en zal mee beslissen of
de cruise een TOP  of een FLOP zal worden.  

Kaap Hoorn (de toegangspoort van de Atlantische naar de Stille Oceaan) heeft een grillige rotsachtige kustlijn
zonder veilige ankerplaatsen in de meeste gebieden. De sterke en vaak hevige winden rond Kaap Hoorn kunnen in
een mum van tijd veranderen, zowel qua richting als windsnelheid. De beste periode om deze regio te bevaren is
tijdens de maanden december tot februari wanneer de temperaturen warmer zijn, en de omstandigheden veiliger. Al
moet gezegd worden dat de kaap het ganse jaar door verraderlijk is. Voor iemand die nog nooit een luxecruise cruise
heeft gemaakt en nog geen “zeebenen” heeft is het misschien aangeraden om dit gebied in het begin te vermijden.  



4) De keuze van het schip

Ook de keuze van het schip kan uw cruise beïnvloeden. Zelfs binnen een rederij kunnen cruiseschepen en publiek aan
boord danig van elkaar verschillen. Een mooi Voorbeeld is Hapag Lloyd Cruises. Zij behoort tot de top 3 rederijen ter
wereld. Het schip “Europa” is vooral Duistalig en trekt eerder een iets ouder Duitstalig publiek aan “Europa 2” is
internationaal en trekt een jonger publiek aan. Hapag Loyd cruises heeft ook nog een aantal prachtige Expeditie
schepen. 

Aan boord van de meeste schepen is het aantal hutten of kajuiten al dan niet met balkon of raam groter dan het
aantal suites. De accommodaties variëren allen grootte, ligging en afhankelijk van wat u kiest komen hier ook extra
voordelen bij. 
Echte luxe rederijen zoals “Silversea”, “Seabourn” “Regent Seven Seas” en bijvoorbeeld Hapag Lloyd cruises bieden
enkel suites aan op hun cruiseschepen, al dan niet met meerdere slaapkamers. 

Aan boord van Holland America Line kan je verschillende soorten gasten aantreffen afhankelijk van het schip. Zo
trekken de nieuwe schepen zoals de “Rotterdam” en “Nieuw Statendam” een ander publiek aan dan bijvoorbeeld de
Eurodam. 
Ook de faciliteiten aan boord van schepen binnen dezelfde rederij kunnen verschillen. ( aantal restaurants, bars,
faciliteiten voor kinderen, aantal suites, zwembaden etc…)  

5) Suite of gewone kajuit? 

·De goedkoopste suite - veelal op basis van GTY 
ultra luxueuze duurste suites. 

Alle luxe cruise rederijen en cruise aanbieders kunnen dit volmondig beamen: er zijn 2 soorten suites die steeds het
snelste worden verkocht en dat zijn: 

Waarom een suite kiezen? 

Inclusieve WIFI 
Voorrang bij het in en ontschepen 
Concierge en / of Butler service 
Het in en uitpakken van de bagage, wordt gedaan door uw persoonlijke butler 
Assistentie bij het maken van reserveringen voor specialiteitenrestaurants, spa reservaties  en uitverkochte
excursies aan wal. 
Extra champagne en bloemen in de suite 
Fijne hapjes die geleverd worden 
Één of meerdere gratis nachten in een mooi hotel vooraleer u de cruise aanvangt 
Gebruik van een iPad in de suite … 

Als u kiest voor een suite, geniet u niet alleen van de prachtige met zorg afgewerkte inrichting, veel meer ruimte maar
ook de extra services die worden aangeboden bij het reserveren van een Suite*. Denk aan: 

https://exclusivecruises.be/silversea-cruises/
https://exclusivecruises.be/seabourn/
https://exclusivecruises.be/regent-seven-seas/
https://exclusivecruises.be/hapag-lloyd-cruises/

