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Met de H.A.L. naar de oost-Cariben

vontuur

Wie met de Holland America Line naar
de oostelijke Cariben reist, mag elke dag
een exotische verrassing verwachten.
Of het nu de paradijselijke natuur van
Grand Turk, de geuren en kleuren
van bruisend Porto Rico of het ultieme
relaxen op Maagdeneiland St.Thomas is…
Tekst: Harmke Kraak | Fotografie: Esther Quelle
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In Fort Lauderdale, Florida, gaan
we aan boord van de Eurodam,
een van de vijftien schepen van
de Holland America Line. De
trossen gaan los en we zien de
skyline van Fort Lauderdale
langzaam uit het zicht verdwijnen. Grand Turk is het eerste
eiland dat we zullen aandoen,
maar voorlopig varen we nog op zee. Vanuit het Crow’s Nest, de
bar boven in het schip, hebben we via grote raampartijen zicht op
de Atlantische oceaan.

Paradijselijk Grand Turk
De zon gaat net op als we Grand Turk naderen. Dit kleine eiland
behoort tot de Turks- en Caicoseilanden en staat onder Brits gezag.
Aan boord kunnen passagiers verschillende excursies, zoals
kajakken en snorkelen, boeken. De fotografe en ik kiezen voor een
jeepsafari over Grand Turk, waarmee we het hele eiland kunnen
verkennen. Onze gids, een Jamaicaan, vertelt dat er veertig Turksen Caicoseilanden zijn, waarvan slechts tien bewoond. Grand Turk
mag dan het op-een-na-kleinste eiland zijn, het is wel meteen het
hoofdeiland. En wat voor een eiland! Terwijl de jeep door een pittoresk dorp met houten huizen koerst en een zoutmeer passeert,
zien we flamingo’s, pelikanen en de prachtigste tropische bloe- →
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men. Een cactus met een rode bloemknop bijvoorbeeld, die volgens
de gids ook wel Turk head wordt genoemd, omdat de rode knop aan
een fez doet denken. Dat leverde het eiland in de tijd van Columbus
tevens zijn naam op: Grand Turk.
We stoppen bij een wit zandstrand aan een kreek. Er legt net een
visser aan met zijn boot; hij heeft zee-egels en schelpdieren aan
boord. Wat smaken die schelpdieren puur en vers, als we eenmaal
wat schelpen open hebben gewrikt! Op de terugweg zien we de
Eurodam al van ver tussen de palmen liggen. We cruisen verder.
Eenmaal op zee meld ik me bij The Greenhouse Spa voor een ocean
wrap. De masseuse smeert me in met een weldadige modder van
warme algen. Om de algen hun werk te laten doen, wikkelt zij mij
vervolgens in folie en krijg ik ook nog een heerlijke hoofdmassage.

Culinair avontuur
De volgende dag beginnen we met een bezoek aan de fitnessruimte, die uitkijkt over de oceaan. Vroeg in de middag meert de
Eurodam aan in de oude haven van San Juan, de hoofdstad van
Porto Rico. Op eigen gelegenheid verkennen we de stad. De kleuren van de huizen stemmen vrolijk, net als de flamboyante mode
in het straatbeeld. In winkelstraat Fortaleze koop ik bij een praatgrage Porto Ricaan een fleurige shawl. Iets verderop kijken we in
atelier Mi Pequeño San Juan toe, hoe een Caribische dame huisjes
van keramiek beschildert. Bij Galeria Botello in een dwarsstraat
raken we onder de indruk van de collectie moderne LatijnsAmerikaanse kunst en bij delicatessenwinkel Spicy Caribbee
wagen we ons aan hot sauce van de heetste peper die er is, de
Scotch bonnet. Gelukkig is er vers kokoswater te koop op straat,
waarmee we de smaak enigszins kunnen blussen. Na een bezoek
aan het Spaanse fort Castillo de San Cristóbal slenteren we verder
over Plaza Colón, waar een kleurrijke markt gaande is en straatartiesten het publiek vermaken. We besluiten de dag met een risotto
op de binnenplaats van Italiaan La Cucina di Ivo, te midden van
exotische planten. Porto Rico geldt als de culinaire hotspot van de
Cariben, met gerechten uit elke denkbare wereldkeuken.

Gouden zandstrand
Na een nacht op zee naderen we St. Thomas, een eiland dat samen
met St. Croix en St. John de Amerikaanse Maagdeneilanden vormt.
St. Thomas oogt heuvelachtig en groen. Het eiland was ooit een
Deense kolonie, maar werd in 1917 door de Amerikanen overgenomen. We laten ons per jeep vervoeren naar Magens Bay, een schitterende inham aan de noordkust met een gouden zandstrand. De
baai wordt omzoomd door rotsen en tropische begroeiing en het
water is glashelder. Van onze zorgzame cabin steward hebben we
riante blauwwit gestreepte badlakens meegekregen. Hier zwemmen we tussen hele scholen vissen, terwijl autochtone peddelaars
geruisloos voorbijglijden.
Terug op het schip maken we kennis met de Nederlandse kapitein,
Henk Keijer. Op mijn vraag of hij weleens iets spectaculairs heeft
meegemaakt, antwoordt hij dat hij bij Mexico ooit een jetskiër uit
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adressen
Grand Turk The Turks- en Caicoseilanden
Dizzy Donkey boetiek met sportieve zomerse mode en
accessoires, Grand Turk Cruise Center.
Bruno Fine Art galerie met moderne kunst, uit onder meer
Israël, Grand Turk Cruise Center, www.brunoartgroup.com

San Juan/Porto Rico
Castillo de San Cristóbal Spaans fort
uit 1787 met spectaculaire
vergezichten, www.nps.gov
Castillo San Felipe del Morro ook dit kasteel maakt deel
uit van de Spaanse vestingwerken in de oude binnenstad van
Porto Rico, www.nps.gov
Mi Pequeño San Juan schilderatelier annex souvenirwinkel,
Fortaleza Street 152, www.mipequenosanjuan.com
Galeria Botello moderne kunst van Latijns-Amerikaanse
schilders en beeldend kunstenaars, Calle del Cristo 208,
www.botello.com
Spicy Caribbee delicatessenzaak met lokale specialiteiten
zoals hot sauce, Calle del Cristo 154, www.spicycaribbee.com
La Cucina di Ivo uitstekend Italiaans restaurant met
sfeervol terras vol tropisch groen, Calle del Cristo 202,
www.lacucinadiivo.com
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1 Bla bla bla.
2 Bla bla bla.
3 Bla bla bla..
4 Bla bla bla.
5 Bla bla bla.
6 Bla bla bla.
7 Bla bla bla.
8 Bla bla bla.

St. Thomas/Amerikaanse
Maagdeneilanden
Magens Bay schitterende baai aan de noordkust van
St. Thomas, met een van de mooiste zandstranden ter wereld,
www.magensbayauthority.com
Royal Dane Mall chic winkelcentrum in de buurt van
Main Street. Tip: een prettig lunchadres hier is Pasta Go Go.

Half Moon Cay/Bahama’s

2 3

4
6 7

5
8

Paardrijden: liefhebbers kunnen op Half Moon Cay een tocht
te paard maken over het eiland,
te boeken via Holland America Line.

zee heeft gered, die al twee dagen op de oceaan dobberde. Zijn
stuurman voegt eraan toe, dat er bij Alaska soms honderden walvissen voor het schip opduiken: een magnifiek gezicht. Het diner
staat vandaag in het teken van restaurant De Librije in Zwolle, een
wekelijks festijn op de Eurodam. Jonnie en Thérèse Boer hebben er
persoonlijk voor gezorgd, dat hun keuken aan boord feilloos wordt
gekopieerd. De bisque van kreeft is goed op smaak en ook de ‘losgeslagen appeltaart’ – Jonnie’s handelsmerk – ontbreekt niet.
→
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Caribische
cruise beleven?
1

2

3

4

1 Bla bla sdkjfs afkjasd flsdkbla. 2 Bla blfdslkjflsd jflkdsflkasd fldsa bla.
–3 Bla bla kdsjfl kdjflkajsd flkjdsf bla.. 4 Bla bla bla.

Relaxen op de Bahama’ s
Opnieuw brengen we een hele dag door op zee, wat bepaald geen
straf is. Zo is er alle tijd om een workshop bij te wonen, over chocola bijvoorbeeld. Vandaag dineren we bij Tamarind, het Aziatische
restaurant aan boord. We eten er sushi, sashimi, kip met kokosrijst
en andere sublieme oosterse gerechten. Het is een zogeheten formele avond en dat betekent: de heren in pak en de dames in cocktailjurk. De etiquette aan boord is strikt en dat wordt door de
passagiers gewaardeerd. Bij zonsopkomst naderen we Half Moon
Cay. Dit onbewoonde privé-eiland van de Holland-America Line
behoort tot de Bahama’s en heeft, zoals de naam doet vermoeden,
de vorm van een halve maan. Omdat het water rond dit eiland erg
ondiep is, kan de Eurodam niet te dichtbij komen en worden we
met ferry’s aan land gebracht. Over het mulle, parelwitte zand
lopen we naar cabañas in tropische kleuren. Meer landinwaarts is
een bassin met pijlstaartroggen en zeesterren. Wie van paardrijden houdt, kan vanaf de manege verderop een tocht over het eiland
maken. Vanuit onze ligstoelen zien we de ruiters dwars door de
kristalheldere oceaan rijden. We ontkurken een fles champagne,
die we hebben meegebracht uit onze hutten, ofwel staterooms, en
toasten op deze droomreis. Vanavond is in het Rembrandtrestaurant aan boord het afscheidsdiner en vannacht varen we •
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Een reis om nooit te vergeten: zo mogen we de Caribische cruise
met Holland America Line gerust omschrijven. Elke dag wakker
worden op een ander tropisch eiland. Overdag op ontdekkingstocht
door de weelderige natuur en ’s avonds genieten van de luxe aan
boord van het vijfsterren-cruiseschip de Eurodam.
De oostelijke Cariben worden terecht het cruiseparadijs genoemd.
Met meer dan zevenduizend eilanden staat het gebied garant voor
een ongerepte natuur, volop watersportmogelijkheden, spectaculaire zonsondergangen, voor elke dag een ander strand, tropische
cocktails, steel drum bands en zee, eindeloze, azuurblauwe zee…
Prijs Een achtdaagse cruise vanaf Fort Lauderdale (Florida, VS) met
kleurrijk Porto Rico, tropisch St. Thomas en de parelwitte stranden
van de Bahama’s boekt u al vanaf € 1229,-*. De Eurodam vaart in
de Cariben in de periode 14 december 2014 t/m 29 maart 2015.
Wilt u meer weten over deze cruise? Neem dan contact op met
Cruise Travel, al 28 jaar dé cruisespecialist, met het grootste aanbod
van cruises wereldwijd voor de laagste prijs, gegarandeerd. Op
www.cruisetravel.nl zoekt en boekt u eenvoudig uw droomcruise,
maar om u optimaal van dienst te zijn, staan de cruise-experts u
zeven dagen per week graag te woord op 0341-371137 of via
info@cruisetravel.nl.
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* Getoonde prijzen zijn per persoon op basis van een binnenhut,
inclusief havengelden, alle maaltijden en faciliteiten. Exclusief: fooien,
hotelovernachting vanaf € 50,-, transfers à € 65,-, drankjes, eventuele excursies, reserveringskosten van € 29,- per boeking (vanaf 18
dagen voor vertrek € 49,- per boeking), bijdrage Calamiteitenfonds
van € 2,50, reis- en annuleringsverzekering, eventuele vaccinaties/
visa en persoonlijke uitgaven. De prijzen kunnen dagelijks variëren
en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en (koers)wijzigingen.
De prijs is gebaseerd op de cruise van 4 januari 2015.
Met dank aan: KLM/Delta Air Lines en Holland America Line

Delta Air Lines
Delta Air Lines biedt, samen met partner KLM, dagelijks vluchten van
Amsterdam naar Fort Lauderdale (met slechts één tussenstop).
De service is uitmuntend: van de Economy Class tot de
Economy Comfort Class (extra beenruimte en comfort) en de
Business Elite Class (flat-bed stoelen die horizontaal kunnen en een
vijfgangenmenu met topwijnen). www.delta.com
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terug naar Fort Lauderdale, maar daar willen we nu nog even niet
aan denken...

