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Mediterrane cruise

Vandaag Barça,  
morgen Marseille
Middellandse zeecruise

In één week struInen over 
de ramblas, off-road de 
etna op en e-bIken door 
palma de mallorca? Geen 
probleem met de costa 
serena. Zeven daGen 
mIddellandse Zee kende 
noG nooIt Zoveel varIatIe. 
Tekst & fotografie: Bas van Oort

‘Varen we al?’
We liggen al een tijdje in de haven van Napels. De 
loopbrug bij de entree is opgehaald. Het bovendek 
staat vol met passagiers die een laatste blik over de 
stad werpen. Op de kade geen snikkende dames, 
hoofd verscholen in zakdoek en paraplu losjes over 
de schouder, of enthousiaste mannen die wuivend 
hun hoed de lucht in gooien. Cruisen gaat met de 
tijd mee, is normaal geworden zelfs. Bij de terminal 
staat slechts een handjevol toeristen. Ons schip is 
niet eens het enige dat vandaag afscheid neemt van 
de stad waar Sophia Loren geboren werd. Aan de 
andere kant: het avondrood, de ondergaande zon en 
het Con te Partiro van Andrea Bocelli dat luid door 
de luidsprekers schalt als het schip de haven ver-
laat, biedt genoeg voer voor romantici.

1500 hutten
Normaal of niet, een cruise blijft de ideale manier 
om heel veel te zien in heel weinig tijd. Vandaag 
Napels, gisteren Savona, morgen Catania. Later 
deze week staan ook Mallorca, Barcelona en 
Marseille nog op het programma. Een Greatest Hits-
tour van de Middellandse Zee op de Costa Serena. 
Drijvend paleis van Europa’s grootste cruisemaat-
schappij. Plek voor bijna vierduizend gasten. 
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Tel daar het personeel bij op en je hebt alle bewo-
ners van Terschelling op dit varende eiland. 1500 
hutten, waarvan 505 met balkon. Een centrale hal 
waar een stuk of tien liften op uitkomen, want 13 
verdiepingen, die ga je natuurlijk niet allemaal 
 lopen. Een theater, schoonheidssalon, sauna, vijf 
whirlpools, vier zwembaden, fitnessruimte, ontel-
baar veel restaurants en bars en een super-de-luxe 
spa van 6000 m2. Wel eens verdwaald op een boot?
Ik wel.

Vrouwe etna in de mist
Alle afleiding op het schip ten spijt, we zijn hier ook 
gekomen voor het beste wat de Méditerranée te 
bieden heeft. Dat kun je zelf ontdekken, maar erg 
handig: georganiseerde excursies. Elke dag worden 
er verschillende aangeboden. Van een bustochtje 
langs de highlights van Napels tot een tapas-tour in 
Barcelona. Vandaag ga ik per jeep naar de Etna. 
Off-road over een van de meest actieve vulkanen 
ter wereld. Op een mistig Sicilië, zie ik als ik me 
eens goed uitrek op mijn hutbalkon.
Een kwartier later kruip ik met Jack, bankier uit 
Hongkong, en een Oost-Europese familie in een van 
de four-wheel-drives die klaarstaan om ons vanuit 
Catania de Etna op te rijden. Gids en chauffeur 
Fabio vertelt enthousiast. ‘Afgelopen juni was de 
laatste uitbarsting van Lady Etna, daar zijn nog wel 
wat sporen van te zien. En niet alleen van die uit-
barsting. Kijk daar maar eens, naar de zwarte rots-
kust. Allemaal lavasteen.’
Vol bewondering kijk ik naar de kustlijn van Cata-
nia, en de vulkaan die zich steeds dieper verschuilt 
in de mist. Maar ik ben de enige. De familie uit 
Oost-Europa is druk met computerspelletjes en ban-
kier Jack slaapt al. Op de heenweg. Waarschijnlijk 
uitgeput van het theater, schoonheidssalon, sauna, 
whirlpools, zwembaden en alle bars en restaurants.

Wakker worden in Barcelona
Hoewel een of twee excursies zeker aan te raden 
zijn, is op eigen houtje een stad verkennen minstens 
zo leuk en bovendien een stuk goedkoper. Barcelo-
na bijvoorbeeld, waar de haven dichtbij het centrum 
ligt, is ideaal om je eigen gang te gaan. We leggen 
aan om acht uur, en al vóór negenen sta ik in Parc 
Guëll. Alleen. Met fenomenaal uitzicht over een 
stad die langzaam wakker wordt en op de achter-
grond slechts het geluid van spelende kinderen. 
Afkomstig van het schoolplein van de mooiste kleu-
terschool van Spanje. Op het moment dat de eerste 
toeristenbus arriveert, slenter ik al op m’n gemak 
terug, richting de Ramblas. Een espresso op de 
Passeig de Gràcia, een broodje jamón op de Plaça 
de Catalunya. Langzaam terug naar mijn hotel. Dat 
morgen in Marseille ligt. •

In de haven van Napels

Een van de vier zwembaden, mét glijbaan ...en Parc Güell in Barcelona. Vóór negen uur nog rustig.2x Gaudí: Kathedraal La Seu op Mallorca...

Barça wordt langzaam wakkerSpecialiteit van Mallorca: porc negre

Lavasteen van de Etna

Op maandag bij de Fontana dell’Immacolatella in Napels... ...op donderdag op Plaza de Salvador Coll, Palma de Mallorca

Zonsopkomst in de haven van Barcelona


