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EEN HOTEL DAT MET 
JE MEEREIST

Bij cruisen denk je misschien niet direct aan een vakantie 

met kinderen. Maar Marco en Marleen hebben met hun 

jongens Scott (11) en Ian (8) al meerdere cruisereizen 

gemaakt. Ze vinden het een ontspannende manier om in 

korte tijd meerdere plekken te bezoeken.

tekst en fotografie Marleen Verbeek

Op cruise 
met kids

Boven
Monaco met op 

de achtergrond het 
cruiseschip

Rechterpagina
De jongens bij de fitness-

toestellen op het dek
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Als wij vertellen dat we als gezin al vele 
cruisereizen hebben gemaakt, krijgen we 
altijd hetzelfde rijtje vragen: Maar dat is 
toch alleen leuk voor senioren? Ben je dan 
niet bang dat je kind overboord slaat? Moet 
je dan iedere avond in je nette kleren eten?
 
Er zijn een hoop vooroordelen. Toch vin-
den wij het cruisen een ideale manier van 
vakantie vieren. Eigenlijk is een cruiseschip 
gewoon een hotel dat met je meereist. De 
kinderen slapen elke avond in hetzelfde 
bed en als je ’s ochtends wakker wordt, 
ben je weer op een nieuwe bestemming 
aangekomen. Bovendien hoef je niet zelf te 
koken, is er eten naar ieders smaak én heb 
je entertainment voor het hele gezin. Het 
kwam door mijn mans werk dat we in aan-
raking kwamen met het cruisen. We wilden 
het wel eens proberen. Hoewel ik het heel 
leuk vind, moest ik er in het begin wel aan 
wennen dat je maar één dag op een locatie 
bent. Wij houden erg van reizen en nieuwe 
plekken ontdekken, en met cruisen reis je 
in een veel hoger tempo. Tegenwoordig zie 
ik het meer als een sneakpreview. Je bent 
een dag op een plek en als het je nieuws-
gierig maakt, ga je later nog eens terug voor 
een langer verblijf. 

 
We zouden in 2021 op cruise gaan, maar dit 
werd helaas geannuleerd vanwege corona. 
In dit verhaal lees je over onze cruisereis 
door het Middellandse Zeegebied in 2019 
met Holland America Line.

De reis kan beginnen
Als we opstijgen vanaf Schiphol, is het 
enthousiasme op de gezichten van onze 
kinderen af te lezen. Dat is heerlijk om te 
zien. In twee uur tijd vliegen we met een 
rechtstreekse vlucht naar Rome. Vanaf daar 
nemen we een taxi naar Civitavecchia, de 
havenplaats op een uur rijden, waar onze 
reis langs de kust van de Middellandse Zee 
zal starten. Aangekomen in Civitavecchia 
besluiten we een hapje te gaan eten. We 
zitten met een pizza voor ons neus aan de 
boulevard, als we onze vrienden aan zien 
komen lopen. Zij maken met hun twee zo-
nen van 13 dezelfde reis. Leuk, de vakantie 
kan beginnen! 

Wanneer we de volgende morgen aanko-
men in de haven, is het een drukte van 
belang. We worden vriendelijk ontvangen 
en leveren de koffers in bij de incheckbalie. 
Deze zullen later door het personeel naar 
onze kamer worden gebracht. Gelukkig 
hebben we onze zwemspullen in de hand-
bagage gedaan, zodat we direct naar het 
zwembad kunnen. Maar natuurlijk gaan we 
eerst op zoek naar onze kamer! De jongens 
bewonderen het uitzicht vanaf het balkon 
en testen de bedden. En dan gauw op weg 
naar het zwembad!

Boven
Aankomst bij de 

Koningsdam

Rechts
Zonsondergang vanaf 

het dek

Boven
Onze kamer

Onder
Het zwembad

‘Eigenlijk is een 
cruiseschip gewoon 
een hotel dat met je 
meereist. De kinderen 
slapen elke avond 
in hetzelfde bed en 
als je ’s ochtends 
wakker wordt, 
ben je weer op een 
nieuwe bestemming 
aangekomen’



66 Kleine Globetrotter Magazine | 67
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Gibraltar
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Het sportdek

Rechts
De boom in Cartagena met 
een omtrek van tien meter
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Zeedag
Vandaag varen we richting Cartagena, 
Spanje. Dat is een behoorlijk stuk varen, 
dus we komen er pas de volgende ochtend 
aan. Vandaag meert het schip daarom ner-
gens aan en hebben we dus een zeedag. 
Een ideaal moment om het schip uitgebreid 
te verkennen. Het is zo groot dat we bijna 
verdwalen, maar het vriendelijke personeel 
wijst ons de weg. Tijdens onze eerste crui-
sereis was ik soms onrustig op een zeedag, 
omdat je het schip niet af kunt. Tegenwoor-
dig genieten we juist van de extra activitei-
ten die op zo’n dag worden georganiseerd. 
Zoals een toer waarbij je een kijkje in de 
keuken mag nemen of een voetbaltoernooi-
tje op het sportdek. De kinderen vinden het 
geweldig en een leuke manier om andere 
kinderen te leren kennen.
 
Hard lachen in het zwembad
De volgende stop is Cartagena, een Spaan-
se havenstad in de regio Murcia. We wan-
delen door het centrum en komen langs 
bomen met een omtrek van ongeveer tien 
meter, zoiets hebben we nog nooit gezien. 
De kinderen klauteren over de wortels en 
we brengen een bezoekje aan een oud 
Romeins theater. We blijven even staan 
kijken bij een klokkenspel met bewegende 
poppetjes en genieten van de streetart en 
de straatartiesten. Later aan boord, verza-
melen alle kinderen zich rond het zwem-
bad. Er wordt hard gelachen, wanneer ze in 
het zwembad met elkaar een toren willen 
bouwen. Ze klimmen op elkaars schouders 
en onze jongste mag bovenop. Even is hij 
de grootste van allemaal!
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Warme dag
We vervolgen onze route langs de Spaanse 
kust en komen aan in Gibraltar. Het is van-
daag eigenlijk te warm om iets actiefs te 
ondernemen, daarom doen we alleen een 
hapje en drankje aan wal en gaan weer te-
rug naar het schip. Wanneer we wegvaren 
zien we een van de mooiste zonsondergan-
gen ooit. Die avond hebben we een leuke 
ober die allerlei goocheltrucjes aan de tafel 
doet. Er wordt nog lang nagepraat over hoe 
de trucs in elkaar zitten.
 
Thuisgevoel op het schip
We gaan alweer door met onze reis door 
het Middellandse Zeegebied en in Malaga 
besluiten lekker een dagje aan het strand 
te vertoeven. Terug op het schip gaan de 
kinderen zelf een ijsje halen. In het begin 
waren ze wat verlegen om Engels te praten, 
maar inmiddels kennen ze alle smaken ijs 
uit het hoofd. Iedere avond na het diner is 
je kamer schoongemaakt en wacht er een 
verrassing: een knuffel gemaakt van hand-
doeken. De ene dag ligt de knuffel van onze 
zoon naast een hond, dan naast een beer 
en een andere keer hangt er een aap te 
wachten. De stewards kennen zelfs de na-
men onze jongens en vragen dagelijks wat 
ze van het dier vonden. 
 
Op sjiek dineren
Bij het ontbijt komt de geur van versge-
bakken pannenkoeken je tegemoet. De 
kinderen genieten van het zelf kiezen. Wat 
zal ik nemen; een gebakken eitje, wafel 
of gewoon een boterham met pindakaas. 
Vele sapjes en soorten fruit maken het 
compleet. Vandaag is er captains diner. Een 
diner in de diningroom, waarbij iedereen 
netjes gekleed gaat. Met een net bloesje 
aan zitten de vier jongens tussen de gan-
gen door gezellig te kaarten. Ook dat kan 
gewoon. Wanneer je liever in je korte broek 
wil eten, kun je altijd in het buffetrestaurant 
terecht.
 

Johan Cruijff eren
We zijn in Barcelona! Park Güell, La Sagrada 
La Familia en de Ramblas hebben we al 
eens bezocht, dus de jongens hebben hun 
zinnen gezet op een bezoek aan Camp Nou, 
het stadion van FC Barcelona. We besluiten 
er samen met onze vrienden en hun zonen 
heen te gaan. We bekijken de kleedkamers, 
de spelerstunnel en het veld met de tribu-
ne. In het stadion is ook een museum met 
alle prijzen en allerlei verwijzingen naar 
Johan Cruijf die hier enorm geëerd wordt. 
Met een grote grijns op het gezicht en een 
nieuw Barca-tenue lopen de kinderen later 
het stadion uit. Ik weet wel wat ze de ko-
mende dagen aan hebben. Voor de lunch 
hebben we langs het strand van Playa de 
Sant Sebastià afgesproken met Spaanse 
vrienden. Het is het gezin waar ik vroeger 
als au pair werkte, het is een heerlijk weer-
zien. 
 

Linkerpagina
Elke dag weer leuk als de 

handdoeken gevouwen zijn

Links
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Camp Nou
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Rustdagje
Het schip vaart weer verder, op weg naar 
Marseille. Daar meren we aan bij een in-
dustriegebied. De stad en het strandje zijn 
ver te zoeken. Natuurlijk kunnen we een 
taxi nemen, maar na een drukke dag in 
Barcelona besluiten we vandaag het schip 
niet af te gaan. En weet je wat het fijne is, je 
hebt het zwembad dan bijna helemaal voor 
jezelf. 
 
De reis vervolgt naar Italië met als eerste 
stop de stad Livorno. Vanaf daar hadden 
we een auto willen huren om naar Pisa 
te rijden en die scheve toren eens eigen-
handig rechtop te duwen. Maar helaas, bij 
aankomst in de haven zijn alle huurauto’s 
al vergeven en de taxichauffeurs vragen 
de hoofdprijs voor een ritje. We besluiten 
Livorno in te wandelen. Het is markt en 
dat geeft een gezellig sfeertje. We proeven 
lokale hapjes in een prachtige overdekte 
markthal. 
 

Links
Slenteren door de straatjes

Rechts
Rustdagje in het zwembad

Onder
De markthal in Livorno

Rechterpagina
In Monaco varen ze met 
tenderbootjes naar de kade

‘We besluiten vandaag het 
schip niet af te gaan. En weet 
je wat het fijne is, je hebt het 
zwembad dan bijna helemaal 
voor jezelf!’



Kleine Globetrotter Magazine | 7372

Doe het zelf
 ONTDEK 

Mooie auto’s spotten
We gaan langzaam weer terug richting 
Rome en stoppen onderweg nog in 
Monaco. Hier blijft het schip een stukje uit 
de kust voor anker liggen. Je wordt dan 
met tenderbootjes naar de kade gebracht. 
Er staat veel wind en de bootjes gaan be-
hoorlijk heen en weer. Niet echt ideaal voor 
iemand die snel zeeziek wordt. Daarom 
besluiten we vandaag om op te splitsen. 
Mijn man gaat met de oudste op pad om 
Monaco te ontdekken en mooie auto’s te 
spotten. Ik blijf met de jongste aan boord. 
We chillen op de kamer met een filmpje 
en besluiten daarna om in het Dutch Café 
poffertjes te bestellen. Er werken hier Ne-
derlandse jongeren die ieder bezoekje tot 
een feestje maken. 
 

Foto’s
De Sint-Pietersbasiliek in 
Vaticaanstad, Rome

Laatste dagen in Rome 
In Civitavecchia nemen we afscheid van de 
stewards van de Koningsdam die iedere 
dag de mooie handdoekdieren maakten. 
We blijven nog twee nachtjes in Rome om 
te genieten van alles dat deze stad te bie-
den heeft. Slenterend door de straatjes 
bezoeken we highlights als de Trevifontein, 
Vaticaanstad, de Spaanse trappen en het 
Colosseum. En we sluiten de reis perfect af 
met een bommetje in het zwembad! 

------------------------------

PRAKTISCHE INFORMATIE
------------------------------

Cruise: Er zijn ontzettend veel verschil-
lende cruisereizen te vinden. Marleen en 
haar gezin deden de tiendaagse Medi-
terrane Rivièra van Holland America Line 
langs Italië, Spanje, Gibraltar, Frankrijk 
en Monaco.
Beste reistijd: Van april tot en met 
oktober 
Goed om te weten: Zorg ervoor dat je 
een dag voor vertrek al aankomt in de 
stad waar de cruise vertrekt. Je wilt de 
boot niet missen door een vertraagde 
vlucht. 
------------------------------

BOEKEN
------------------------------

Een cruise uitkiezen
Er zijn meerde cruisemaatschappijen 
zoals Holland America Line, Disney 
Cruise Line, Costa Cruises, AIDA Cruises, 
Carnival Cruise Lines. Handige vergelij-
kingssites zijn Zeetours, Cruisewinkel.nl 
of Captain Cruise. 

------------------------------

Kamerkeuze 
Op het schip heb je verschillende soor-
ten kamers. De goedkoopste variant 
is een binnenhut zonder ramen. Bij de 
meest luxe kamer heb je een balkon. 
Met kleine kinderen kan dit fijn zijn, om-
dat je dan nog wat kunt drinken, terwijl 
de kinderen slapen. 
------------------------------

Kamerindeling
Familiekamers hebben een tweeper-
soonsbed en twee extra bedden in 
de vorm van een slaapbankje of een 
uitklapbaar bed boven het grote bed. 
Terwijl je dineert maakt je steward het 
tweede bed klaar.
------------------------------

EXTRA KOSTEN
------------------------------

Fooi en toeslagen aan boord
Eten en drinken is bij de prijs inbegre-
pen, alleen voor softdrinks en alcoho-
lische dranken betaal je apart. Je doet 
dit met je kamersleutel en rekent op de 
laatste dag af. Je hoeft op het schip dus 

nooit je portemonnee bij je te hebben. 
In de exclusievere restaurants betaal je 
ongeveer €20,- per persoon bij. Fooien 
voor het personeel zijn niet inbegrepen. 
Aan het eind van de reis brengt de maat-
schappij dit in rekening. Check vooraf 
hoeveel dit is zodat je niet voor verras-
singen komt te staan. 
------------------------------

DOEN
------------------------------

Excursies
Wil je aan wal iets leuks ondernemen? 
Via de cruisemaatschappij kun je excur-
sies boeken, maar die zijn vrij prijzig en 
vaak niet gericht op kinderen. Je kunt 
ook een taxi regelen in de haven en 
zelf op pad gaan. Soms wandel je zo de 
stad in of is er dicht bij de haven een 
strandje.
------------------------------

VEILIGHEID
------------------------------

Veiligheid
Aan boord staat veiligheid voorop. Er is 
vaak maar een dek met een echte reling, 
verder is alles afgesloten. Rondom het 
zwembad is er bijvoorbeeld glas en is al-
leen het dak open. Check ook de laatste 
coronamaatregelen voor cruisevakanties 
bij de maatschappij.
------------------------------

Medische voorzieningen
Op een cruiseschip is er zelfs een dokter 
aan boord en er is een operatiekamer. 
Ben je bang om zeeziek te worden? Je 
kunt op het schip zeeziekpilletjes krijgen, 
maar door grote stabilisators heeft het 
schip weinig deining.
------------------------------

MEER TIPS?
Marleen geeft in haar blog meer tips 
over cruisen met kinderen. Zie 
Worldupsidedown.blog op Instagram.
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