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van petra tot  
de piramiden

rode zee cruise
Petra, luxor en de Piramiden van Gizeh: wat archeoloGische schatten betreft kun je het slechter 
treffen tijdens een cruise. zo dient onze achtdaaGse cruise over de rode zee met msc cruises  
als sPrinGPlank naar de Pracht & Praal van het midden-oosten. maar we komen ook lanGs 
wereldklasse snorkelPlekken, GortdroGe woestijnen en stuntelende israëliërs oP schaatsen.

Tekst en fotografie: Marc Erwich



bingo!
Ligplaats Safaga is een schril contrast 
met de tempels van Luxor. De meeste 
passagiers laten deze zielloze en stoffige 
toeterfabriek links liggen en verkiezen 
de zwembaden op dek elf, geflankeerd 
door de hijskranen van de haven. 
Een Duits echtpaar is niet gelukkig met 
deze situatie. ‘Warum fährt das Schiff 
nicht?’, briest de man. Na wat sussende 
woorden van een begripvolle mede-
werkster vertrekt het koppel weer.  
De overige passagiers maken zich niet 
druk. Bij de pool bar doet een groep mee 
aan de bingo. ‘Five, cinque, fünf, cinco!’, 
galmt het door de speakers. Gelijktijdig 
trilt de MSC Armonia zich weer in  
beweging en met de ondergaande zon  
tekent zich een fraai plaatje af. De 
contouren van de woestijnheuvels  
tegen een bloedrode hemel. 

SchaatSen in eilat
De volgende morgen ontwaak ik ietwat 
versuft. Misschien toch een glaasje 
champagne te veel tijdens het Captains 
Dinner en de aansluitende gala-avond. 
De kapitein zelf heeft het feestgedruis 
wel tijdig  verlaten, want ons varende 
hotel ligt inmiddels in Eilat. 
De populaire Israëlische badplaats barst 
van de hotels, restaurants en shopping 
malls. Je hand op de knip houden is hier 
een flinke opgave. Luieren op het strand 
is echter gratis.
Een siësta later en een kleurtje rijker 
slenter ik door de stad. Daar stuit ik op 
de Ice Park & Mall. Stuntelig schuifelend 
proberen Israëliërs schaatsen te leren op 
een echte ijsbaan. Onwerkelijk.  

van bedienden het welkomstcomité.  
Niet eerder werd ik ergens begroet door 
zoveel personeel en ik moet er even aan 
wennen. Voor ik mijn hut met zeezicht 
betreed – de koffer staat al voor de deur – 
stelt een dienstvaardige meneer zich aan 
me voor. ‘Hello, my name is Kotroka and 
I’ll be your cabin-steward this week.’  
Als ik even later een hapje ga eten in een 
van de drie restaurants, begrijp ik dat de 
Indonesische Mustika mijn persoonlijke 
ober zal zijn. Met 800 bemanningsleden 
op 2087 passagiers heb je bijna een  
privé-hofhouding op deze schuit.
En niet enkel het personeelsbestand is 
groot, ook de MSC Armonia zelf maakt 
indruk. Voor een beginneling als ik voelt 
dit als een drijvend doolhof. Ik verdwaal 
hopeloos in de lange gangen en wirwar 
van bars, winkels en eetgelegenheden. 
Mijn medecruisers lijken daar geen last 
van te hebben en lopen doelgericht van 

dek naar dek. Ervaringsdeskundigen, 
schat ik in.

op bezoek bij RamSeS
TRING, TRING! 05.30 uur. Wie belt er nu 
zó vroeg? ‘This is your wake-up call. Have 
a nice day.’ Dat is waar ook. Vandaag ga 
ik met honderden andere vroege vogels 
naar de tempels van Luxor. Een rit van 3,5 
uur die gids Ismail pratend probeert te 
overbruggen. Helaas is zijn vertelstijl net 
zo droog als de kale woestijnvlakte  
rondom, maar dat vergeten we snel bij 
aankomst. Via een galerij van sfinxen  
bereiken we de toegangspoort van de 
Tempel van Luxor, waar twee stenen  
kolossen van Ramses II de wacht houden. 
Daarna volgen de lunch en een cruise 
binnen de cruise: een tocht over de Nijl 
naar de Vallei der Koningen. Jawel, nóg 
een hoogtepunt. 

Voor ik ook maar één stap aan boord heb 
gezet van de MSC Armonia, geniet ik al 
van een Rode Zee-cruise in wintertijd. In 
de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh 
maken dikke donsjas en das plaats voor 
zwembroek en zonnebril, 5°C en regen 
verruil ik voor 25°C en strakblauw. Een 
zonniger kennismaking met cruisen kan 
ik me nauwelijks inbeelden. Ook het  
excursieaanbod stemt optimistisch. Ik kan 
gaan snorkelen boven een van de mooiste 
koraalriffen ter wereld, dwalen door het 
eeuwenoude Petra, in Jeruzalem een 
briefje in de Klaagmuur in proppen of me 
vergapen aan de Piramiden van Gizeh. 
Als een kind in een snoepwinkel blader  
ik door de excursiebrochure. 

pRivé-hofhouding  
‘Welcome on board, Sir.’ De goedlachse 
receptioniste vormt samen met een haag 
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Rode Zee Cruise
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Tempel van Luxor

Vandaag Petra...

...morgen de piramiden

Ontbijt op bed...

Eilat bij avond Snorkelwalhalla Ras Mohammed
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Wat kost het? 

8-daagse cruises kosten vanaf € 699 pp. Dit is inclusief vlucht, transfer, binnenhut en maaltijden. 
Ook de toegang tot o.m. de fitnessruimte en het theater is inbegrepen. Voor € 23 pp (kinderen 
€ 12) per dag kun je het all-inclusive drankpakket Allegrissimo boeken: onbeperkt o.m. fris, wijn, 
tapbier, mineraalwater, warme dranken en diverse cocktails. Andere bijkomende kosten: 
service charge (€ 7 pppd voor volwassenen, € 3,50 voor kinderen 14-17 jaar), behandelingen in 
de spa en eventuele excursies. Uitgebreide info: www.msccruises.nl 

Wat ga je doen? 

Excursies zijn aan de prijs (snorkelen Ras  
Mohammed € 86 pp, dagtrip Luxor + Nijlcruise  
€ 125, Petra € 140), maar een absolute must. Niet 
alleen omdat er in ligplaatsen als Sokhna of  
Safaga weinig te doen is, maar vooral vanwege 
het geweldige aanbod. Hou wel rekening met 
lange busritten en uitstapjes in ‘Japanse stijl’:  
fotostops van vijf minuten en dan de bus weer in. 
Ook handig om te weten: de meeste excursies 
zijn inclusief gids en uitgebreide lunch.

Nu op reizen.nl

Extra informatie en foto’s  
over Luxor en Jordanië vind  
je nu op www.reizen.nl -  
‘Haal meer uit je cruise’.

Hoe kom je er?

Transavia.com vliegt 
twee keer per week  
(dinsdag en vrijdag)  
direct van Schiphol  
naar Sharm-el-Sheikh. 
Vliegduur ca. 5 uur.  
Losse retourvlucht v.a.  
€ 340 pp. Boek je een 
pakket bij een aanbieder 
zoals Cruise Travel of 
Cruisewinkel.nl, dan zijn 
vlucht en transfer door-
gaans inbegrepen. 

Wat is de route? 

De cruise begint en eindigt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh.  
Het schip blijft één of twee nachten in de havens van Eilat, Safaga en  
Sharm-el-Sheikh, zodat je extra veel tijd hebt om deze plaatsen te verkennen  
en – vooral – excursies te maken. Naar Luxor kun je bijvoorbeeld ook een 
2-daagse excursie met overnachting maken. Omdat je meestal ’s nachts  
vaart, is deze cruise niet de uitgelezen reis voor het echte ‘zeegevoel’. 

Rode Zee

betoveRende tempelS 
Na een korte nacht liggen we in Aqaba,  
Jordanië. (Hoewel Aqaba grenst aan Eilat is 
het er een uur later.) De drukte in de ontbijt-
zaal verraadt de populariteit van de excursie 
van vandaag: een trip naar de historische 
woestijnstad Petra. 
Er heerst een opgewonden sfeer, over enkele 
uren lopen we door dit wereldwonder! De uit 
rozerode rots gehakte stad lost de torenhoge 
verwachtingen volledig in. De 1200 meter  
lange siq (een soms amper 3 meter brede 
kloof) leidt naar de betoverende tempels en  
uit de rotsen uitgehakte schatkamers. 
Nauwelijks bekomen van alle indrukken sta 
ik een dag later aan de rand van Caïro en kijk 
ik uit over de 4.500 jaar oude Piramiden van 
Gizeh. Over topattracties gesproken.
Op dit moment besef ik dat dit hét argument 
is voor deze cruise: je ziet ongelooflijk veel  
in weinig tijd. 
Voor vertrek dompel ik me letterlijk onder in 
de Rode Zee. De steil aflopende koraalriffen 
rond Nationaal Park Ras Mohammed, vlakbij 
Sharm-el-Sheikh, behoren tot ´s werelds beste 
snorkelplekken. Het zeewater is hier het hele 
jaar door minimaal op kamertemperatuur en 
ik ben dan ook niet van plan er snel weer uit 
te stappen. De Hollandse regen kan nog wel 
even wachten. •

9 uur zon per dag in januari


