
KNACK-ZEECRUISE 
IERLAND, EILAND VAN 
DE 1000 LEGENDEN

VAN 30 SEPTEMBER TOT 9 OKTOBER 2023



Van Ulster tot Ierland en van Schotland tot 
Engeland ... deze cruise zet koers naar een 
wereld vol contrasten, met Keltische legendes, 
archeologische sites, victoriaanse architectuur, 
ruige kusten en landschappelijke parels. 

U zet voet aan wal in Noord-Ierland waar u op 
verkenning gaat in Belfast met zijn bloemen-
tuinen en mooie georgiaanse gebouwen en u 
ziet de indrukwekkende stadswallen van Derry. 
Het schip vaart langs verweerde Ierse kliffen 
en dringt diep door in de veengebieden en 
mythische meren van de Connemara. De schui-
mende golven, Irish coffee, heidevelden met 
stenen muurtjes, kliffen en weilanden hebben 
een betoverende uitwerking. 

Het authentieke smaragden eiland heeft een beladen 
geschiedenis en steelt uw hart met zijn burchten, 
abdijruïnes, torens, distilleerderijen en feestelijke 
hoofdstad Dublin. Wanneer u aanmeert op het eiland 
Man – door Unesco beschermd als biosfeerreservaat 
– treft u een uniek concentraat van geschiedenis en 
afwisselende natuurpracht aan. 

Op de onbekende, weelderig groene Scilly-eilanden 
ontdekt u blauwe lagunes omringd door witte zand-
stranden. Het caleidoscopische beeld dat zich hier 
voor uw ogen ontvouwt, zal u diep ontroeren en voor 
onvergetelijke herinneringen zorgen!

Helden, heiligen en vrijheidsstrijders, Ierlands geschiede-
nis werd geschreven door mensen met een ziel voor vuur.

1. Volledige rondvaart van Ierland met vijf aanleghavens
2. De prachtige landschappen van de Connemara
3. Bezoek aan twee hoofdsteden: Belfast en Dublin
4. Ontdekking van de Scilly-eilanden en van Southampton, de toegangspoort tot het 

mythische Stonehenge

HOOGTEPUNTEN



 PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG 

DAG 1: BRUSSEL > GLASGOW – 
GREENOCK (VERENIGD KONINK-
RIJK)
Vertrek met een charter- of lijnvlucht 
naar Glasgow. Transfer naar de haven 
bij aankomst en inscheping aan boord 
van de World Explorer. Diner aan boord.

DAG 2: BELFAST (IERLAND)
Belfast is de hoofdstad van Ulster, de 
zetel van de Noord-Ierse regering en de 
belangrijkste plaats van het graafschap 
Antrim. De stad heeft een rijk indus-

trieel verleden en telt tal van 19e-eeuw-
se panden in victoriaanse stijl. Vandaag 
is Belfast 
echter ook 
een bruisende, 
dynamische 
en trendy plek 
geworden. Op 
de scheeps-
werven waar 
ooit de Titanic 
werd gebouwd, 
bevindt zich 

tegenwoordig een multimedia museum, 
dat de belangrijkste trekpleister van de 
stad is. Vrij bezoek of deelname aan de 
optionele excursies. Ontbijt, lunch en 
diner aan boord.

DAG 3: DUBLIN (IERLAND)
Dublin is niet alleen het historische, 
politieke, artistieke, culturele, econo-
mische en industriële hart van Ierland, 
maar ook een van de mooiste hoofdste-
den van Europa. De vele historische ge-
bouwen, zoals Dublin Castle (13e eeuw) 

DAG AANKOMST TUSSENSTOPS VERTREK

1 INSCHEPING
GREENOCK - GLASGOW 

(VERENIGD KONINKRIJK)
18.00

2 08.00 BELFAST (IERLAND) 19.00

3 08.00 DUBLIN (IERLAND) 19.00

4 08.00
DOUGLAS, EILAND MAN 

(VERENIGD KONINKRIJK)
14.00

5 07.00 DERRY (IERLAND) 13.00

6 09.30 GALWAY (IERLAND) 18.00

7 08.00 BANTRY (IERLAND) 18.00

8 09.00
ST MARY’S, SCILLY-EILANDEN 

(VERENIGD KONINKRIJK)
13.00

9 09.00
SOUTHAMPTON 

(VERENIGD KONINKRIJK)
18.00

10 11.00 ZEEBRUGGE ONTSCHEPING

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

Galway, Ierland

Titanic Museum, Belfast



of de indrukwekkende Saint Patrick’s 
Cathedral uit 1191, zijn bijzonder 
aantrekkelijk voor architectuurliefheb-
bers. De vele groenzones, de prachtige 
georgiaanse en victoriaanse huizen 
met hun kleurrijke deuren en de mooie 
bruggen over de Liffey verlenen de stad 
een onnavolgbare charme. Vrij bezoek 
of deelname aan de optionele excur-
sies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 4: DOUGLAS, EILAND MAN 
(VERENIGD KONINKRIJK)
Douglas is de hoofdstad van het eiland 
Man, dat door de Unesco uitgeroe-
pen is tot biosfeerreservaat om zijn 
unieke historische en landschappelijke 
waarde. Vrij bezoek of deelname aan 
de optionele excursies. Ontbijt, lunch 
en diner aan boord.

DAG 5: DERRY (IERLAND)
Derry is na Belfast de grootste stad 
van Noord-Ierland. De stad is vooral 
bekend om het beleg uit 1689 en de 
tragische gebeurtenissen van Bloody 
Sunday op 30 januari 1972. Het is 
een van de weinige Europese steden 
waarvan de omwallingen, opgetrokken 
tussen 1613 en 1619, nooit doorbro-
ken werden en nog altijd intact zijn. Vrij 
bezoek of deelname aan de optionele 
excursies. Ontbijt, lunch en diner aan 
boord.

DAG 6: GALWAY (IERLAND)
Dit dynamische stadje in het westen 
van Ierland bestaat sinds 1320. Het 
is de toegangspoort tot de beroemde 

romantische en woeste landschappen 
van de regio Connemara. Terwijl langs 
de kust de schiereilanden elkaar opvol-
gen en de zee diep in het land snijdt, 
biedt het binnenland een ruwe aanblik, 
met heuvels, heidegebieden, stenen 
muurtjes, venen en zilver glinsterende 
meren. In deze streek met unieke 
landschappen worden vooral schapen 
gekweekt (met de beroemde zwarte 
koppen) en turf ontgonnen. Vrij bezoek 
of deelname aan de optionele excur-
sies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 7: BANTRY (IERLAND)
Het Zuid-Ierse Bantry is een charmant 
havenstadje in County Cork op het 
einde van een prachtige, 35 km lange 
baai, waar heuvels, bossen en witte 
zandstranden het landschap bepalen. 
Vrij bezoek of deelname aan de optio-
nele excursies. Ontbijt, lunch en diner 
aan boord.

DAG 8: ST MARY’S – SCILLY-
EILANDEN (VERENIGD 
KONINKRIJK)
St Mary’s is het grootste en dichtst-
bevolkte eiland van de Scilly-eilanden, 
een prachtige archipel met witte zand-
stranden en blauwe lagunes. De site 
is beschermd wegens de natuurlijke 
schoonheid van de landschappen en 
het zeereservaat, dat wordt beheerd 
in samenwerking met het hertog-
dom Cornwall. Bij het naderen van de 
archipel is het uitzicht op de eilandjes 
en rotsen die opduiken uit het blauw-
groene water, verbluffend mooi. Op de 

Scilly-eilanden zijn ook de resten te 
vinden van een vijftigtal graven uit de 
steentijd en de bronstijd. Vrij bezoek of 
deelname aan de optionele excursies. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

DAG 9: SOUTHAMPTON 
(VERENIGD KONINKRIJK)
Southampton is de grootste commer-
ciële en militaire havenstad van Enge-
land. Enkele middeleeuwse vestigingen 
onderstrepen het historische belang 
van deze stad. Het was het vertrekpunt 
van de Mayflower in 1620 naar de 
Nieuwe Wereld. Het is ook hier dat de 
Titanic voor de laatste keer de zee op-
ging in 1912. Vrij bezoek of deelname 
aan de optionele excursies. Ontbijt, 
lunch en diner aan boord.

DAG 10: ZEEBRUGGE
Ontscheping en transfer per  autocar 
naar de belangrijkste Belgische ste-
den.

Belangrijke opmerking: 

De navigatie in deze gebieden is onder
hevig aan een aantal onzekere factoren, en 
dan met name de weersomstandigheden 
die in zeer korte tijd kunnen veranderen. 
De route kan dan ook gewijzigd worden in 
functie van deze omstandigheden. Hier
door is het mogelijk dat de volgorde van de 
aanleghavens wijzigt of dat er aanleghavens 
verdwijnen. Alleen de kapitein is gemachtigd 
om de nodige beslissingen te nemen die een 
verder verloop van de cruise in alle veiligheid 
garanderen.
Het programma kan worden gewijzigd naar 
aanleiding van lokale en/of culturele
evenementen of technische vereisten.



OPTIONELE EXCURSIES
VAN UW CRUISE

Dag Tussenstops N° Excursies Prijs / pers.

2 Belfast 1 De kust van Antrim en de Giant’s Causeway 150

  2 Het schiereiland Ards en Mount Stewart 70

  3 Belfast en het stadhuis 60

3 Dublin 4 Kennismaking met Dublin en het graafschap van Wicklow 130

  5 Stadsbezoek aan Dublin 80

  6 Malahide Castle en de kustlandschappen 70

4 Douglas, 
eiland Man

7 De berg Snaefell per trein 95

  8 Het zuiden van het eiland 70

5 Derry 9 Het historische Derry 70

  10 De distilleerderij van Bushmills 80

6 Galway 11 Connemara en Kylemore Abbey 150

  12 Cliffs of Moher 100

  13 Galway door de eeuwen heen 70

7 Bantry 14 Blarney Castle 150

  15 Killarney National Park en Muckross House 140

  16 De tuinen van Garnish Island 90

8 St Mary’s, 
Scilly-eilanden

17 De Scilly-eilanden per boot 70

  18 De exotische tuinen van Tresco 60

  19 Het schiereiland The Garrison 40

9 Southampton 20 Stonehenge en Salisbury 165

  21 Kathedraal van Winchester 70

BOEK UW EXCURSIES SAMEN MET UW CRUISE

De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 30 deelnemers. 
Niet combineerbaar in dezelfde aanleghaven – Prijs per persoon.



Moeilijkheidsgraad van de excursies: 
makkelijk *
gemiddeld **
moeilijk ***

Giant's Causeway 

DAG 2 – BELFAST *
1 • DE KUST VAN ANTRIM EN DE 
GIANT’S CAUSEWAY 
De kust van Antrim wordt beschouwd 
als de mooiste van heel Europa. We 
rijden langs de negen glens, rivierdalen 
die in de loop der eeuwen uitgesleten 
zijn door het water dat van de heuvels 
komt, en houden halt aan de duize-
lingwekkende brug van Carrick-a-Rede. 
De Giant’s Causeway is een natuur-
wonder dat tot het werelderfgoed van 
de Unesco behoort. Deze vulkanische 
rotsformatie telt bijna 40.000 zwarte, 
door de zee gesculpteerde basaltzuilen, 
die doen denken aan een geplaveide 
straat. Na het middagmaal keren we 
terug naar Belfast en houden we halt 
aan de ruïnes van Dunluce Castle.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 150

DAG 2 – BELFAST *
2 • HET SCHIEREILAND ARDS EN 
MOUNT STEWART
Het schiereiland Ards is een van de 
mooiste regio’s van Noord-Ierland. Bij 
het verlaten van Belfast rijden we langs 
Stormont, het Noord-Ierse parlement, 
waarna we de kustweg nemen langs 
Strangford Lough richting de prachtige 
19e-eeuwse tuinen van Mount Stewart 
House. Bezoek en vrij moment om te 
wandelen in het park met zijn mooie 
collectie zeldzame planten. We zetten 
onze rit langs de oevers van het meer 
voort en stoppen even voor een foto-
moment aan de indrukwekkende ruïnes 
van de cisterciënzerabdij Greyabbey uit 
de 12e eeuw.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 2 – BELFAST *
3 • BELFAST EN HET STADHUIS
De hoofdstad van Ulster is uitgegroeid 
tot een aantrekkelijk zakencentrum. 
De vele victoriaanse gebouwen dateren 
uit de 19e eeuw, een periode waarin 
bankiers en speculanten grote weelde 
verzamelden en er echte paleizen lieten 
optrekken. Passage langs de grootste 
trekpleisters: de opera, het stadhuis, 
St George’s Market, de botanische tuin 
enz. Even verderop, in de wijk rond 
Shankill Road en Falls Road, werd de 
legendarische Titanic gebouwd. Eindigen 
doen we aan Stormont, waar het Noord-
Ierse parlement zetelt. Dit indrukwek-
kende neoklassieke gebouw staat 

symbool voor de triomfantelijke eenheid 
van dit zo lang verdeelde land.
Halve dag - Prijs: € 60

DAG 3 – DUBLIN *
4 • DUBLIN EN HET GRAAFSCHAP VAN 
WICKLOW
Vanuit Dublin zetten we koers naar de 
ongerepte natuur van County Wicklow, 
de tuin van Ierland. We houden halt in 
het dorp Avoca, bekend om zijn hand-
gemaakte stoffen, en genieten van een 
lunch. Daarna trekken we naar de vallei 
van de twee meren en Glendalough, 
dat bekendstaat om zijn abdijruïnes uit 
de 6e eeuw. Kluizenaar-priester Saint 
Kevin leefde er en het klooster werd 
in de 19e eeuw een pelgrimsoord. 
Op de terugweg genieten we van een 
panoramisch uitzicht over Dublin en 
de vele mythische plekjes, zoals park 
St Stephen’s Green, O’Connell Street, 
het boomrijke Merrion Square en Trinity 
College.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 130

Dublin

 OPTIONELE EXCURSIES 
The Temple Bar Dublin



DAG 3 – DUBLIN *
5 • STADSBEZOEK AAN DUBLIN 
Dublin is een van de mooiste Europese 
hoofdsteden en een echte must voor
liefhebbers van architectuur. Bovendien 
telt de stad heel wat groenzones,
zoals St Stephen’s Green en Merrion 
Square. We rijden voorbij het Custom
House, dat gebouwd werd in de 
18e eeuw. Bezoek aan Trinity College, 
de oudste universiteit van Dublin. 
Beroemde Trinity-alumni zijn grote 
schrijvers als James Joyce en Samuel 
Beckett. Bezoek aan de anglicaanse 
kathedraal, die in 1190 ingewijd werd 
ter ere van Saint Patrick.
Halve dag - Prijs: € 80

DAG 3 – DUBLIN *
6 • MALAHIDE CASTLE EN DE KUST-
LANDSCHAPPEN
Bezoek aan het schitterende Malahide, 
een van de oudste kastelen van Ierland. 
Dit prachtig bewaard gebleven gebouw 
is ingericht met authentieke meubels en 
was de vesting en privéresidentie van de 
familie Talbot van 1185 tot 1973. Na het 
bezoek rijden we door naar het char-
mante dorpje Howth. Gelegen op een 
heuvel, biedt het een schitterend uitzicht 
op Dublin en de Wicklow Mountains. Om 
terug te keren, nemen we de kustroute 
langs de baai van Dublin met uitzicht 
op North Bull Island en het strand van 
Dollymount, een natuurgebied dat tot het 
Unesco-werelderfgoed behoort.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 4 – DOUGLAS, EILAND MAN *
7 • DE BERG SNAEFELL PER TREIN
Na een transfer per autocar rijden we in 
een elektrische trein door de mooie
landschappen in het noorden van het 
eiland naar Laxey. Daar stappen we over
op een bergtreintje voor een ongeloof-
lijke rit naar de 621 meter hoge berg
Snaefell. Boven op de top hebben we 
een prachtig uitzicht op de kust en de
zee. Bij mooi weer zijn hier Ierland, 
Schotland, Wales én Engeland zichtbaar.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - 
Prijs: € 95

DAG 4 – DOUGLAS, EILAND MAN *
8 • HET ZUIDEN VAN HET EILAND
We brengen een bezoek aan Castle-
town, een van de oudste plaatsen van 
de Britse Eilanden, met zijn smalle 
straatjes en visserswoningen. Vrij mo-
ment om het dorp op uw eigen tempo 
te verkennen. Vervolgens rijden we naar 
de prachtige baai van Port Erin en zijn 
mooie victoriaanse huizen aan zee. 
Daarna trekken we landinwaarts naar 
Tynwald, waar sinds 979 de parlemen-
taire zittingen plaatsvinden.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 5 – DERRY *
9 • HET HISTORISCHE DERRY
We maken een wandeling van ongeveer 
2 uur. We starten op het plein voor het 
stadhuis, een prachtig pand in rode 
steen dat geschonken werd door de gil-
den van Londen in 1890. Wandeling rond 

de oude stadsmuren, die dateren van 
de 17e eeuw. De omwalling is de enige 
volledige versterking in haar soort in 
Ierland en werd beroemd nadat de stad 
tijdens het Beleg van Derry 105 dagen 
lang alle aanvallen wist af te slaan. Tot 
slot brengen we een bezoek aan de 
Grianan of Aileach, een cirkelvormig fort 
uit de bronstijd in County Donegal.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 5 – DERRY *
10 • DE DISTILLEERDERIJ VAN 
BUSHMILLS
We zetten koers naar het dorpje Bush-
mills, waar de oudste distilleerderij
ter wereld zich bevindt. Kennismaking 
met het whiskyproductieproces, dat 
400 jaar teruggaat in de tijd. De drievou-
dige distillatie levert een buitengewoon
geraffineerde single malt op. Degustatie 
op het einde van het bezoek. De terugrit 
voert ons langs de prachtige kust van 
Antrim, waar we halt houden voor
een fotomoment aan de ruïnes van 
Dunluce Castle.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - 
Prijs: € 80

DAG 6 – GALWAY *
11 • CONNEMARA EN KYLEMORE 
ABBEY 
Kennismaking met de woeste schoon-
heid van Connemara: heuvels, ver-
borgen valleitjes, verbluffend mooie 
watervallen, meren en gouden stranden. 
Midden in Connemara bevindt zich 

Kylemore Abbey



de enige Ierse fjord, aan de plaatsjes 
Leenaun en Killary Harbour. Bezoek aan 
de benedictijnenabdij van Kylemore, 
waar de orde zich vestigde in 1920 
nadat haar klooster in Ieper totaal ver-
woest werd tijdens de Eerste Wereldoor-
log. De geloofsgemeenschap opende er 
een wereldberoemd meisjespensionaat 
en restaureerde de abdij, de gotische 
kerk en de mooie victoriaanse tuinen 
omzoomd door rododendronhagen. Op 
de terugweg rijden we langs de prach-
tige landschappen van de Inaghvallei, 
Quiet Man Bridge, het Maam Cross-
kruispunt en Oughterard.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 150

DAG 6 – GALWAY *
12 • CLIFFS OF MOHER
We rijden door de woestijnachtige maan-
landschappen van het kalksteenplateau
The Burren naar de kliffen van Moher, 
een absolute must-see in deze regio. De
kliffen strekken zich uit over een lengte 
van 8 km, verheffen zich tot 214 meter 
boven de Atlantische Oceaan en bieden 
een uitzonderlijk en duizelingwekkend 
uitzicht over de westkust van Ierland. 
We stoppen ook in het bezoekers-
centrum, dat gevestigd is in een onder-
gronds gebouw met een koepel en alles 
vertelt over deze unieke streek.
Halve dag - Prijs: € 100

DAG 6 – GALWAY **
13 • GALWAY DOOR DE EEUWEN HEEN
Galway, de culturele hoofdstad van 

West-Ierland, heeft zijn middeleeuwse 
charme weten te behouden. Kennisma-
king met Eyre Square, het Latin Quarter, 
Lynch’s Castle en de Spanish Arch, die 
in 1584 werd gebouwd om de haven te 
beschermen. Bezoek aan St Nicholas’ 
Church, een van de oudste parochie-
kerken van Ierland. Het gebouw dateert 
van 1320 en is opgedragen aan Sint-
Nicolaas van Myra, de patroonheilige 
van de zeevaarders.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 7 – BANTRY *
14 • BLARNEY CASTLE
Rit door het groene platteland naar het 
legendarische kasteel van Blarney, een 
van de best bewaarde middeleeuwse 
burchten van Ierland. Het kasteel ligt in 
een dichtbegroeide natuurlijke omge-
ving en werd na de vernietiging in 1446 
heropgebouwd door Cormac MacCarthy, 
Lord of Muskerry. Boven in het kasteel 
bevindt zich de Blarney Stone. Wie de 
steen ondersteboven kust, zou volgens 
de legende gezegend worden met welbe-
spraaktheid. Bezoek aan de schitterende 
tuinen met hun vele verhalen, zoals de 
rotstuin en de giftuin, die vol giftige plan-
ten staat. Na de lunch kunt u vrij rondkui-
eren in het charmante dorpje Blarney.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 150

DAG 7 – BANTRY *
15 • KILLARNEY NATIONAL PARK EN 
MUCKROSS HOUSE 
De weg naar Killarney loopt ten noorden 

van Bantry en leidt door de adembene-
mende landschappen ten oosten van 
de Ring of Kerry, met beboste valleien, 
rotsige heuvels en groene laaglanden. 
We houden halt aan de meren van het 
nationaal park om van het mooie uit-
zicht te genieten vooraleer we doorrijden 
naar Muckross House. Dit sublieme 
victoriaanse landgoed uit de 19e eeuw 
met zijn rijkelijk gedecoreerde vertrek-
ken geeft een goede kijk op het leven 
van de aristocratie tijdens deze periode.
Bovendien zijn de prachtige tuinen be-
roemd om hun collecties rododendrons 
en azalea’s. Na ons bezoek zetten we 
onze weg voort naar het charmante 
Kenmare, waar we lunchen. Vrij moment 
gevolgd door terugkeer naar Bantry. 
Volledige dag met lunch - Beperkt aantal 
plaatsen - Prijs: € 140

Garnish Island

DAG 7 – BANTRY *
16 • DE TUINEN VAN GARNISH ISLAND
We rijden naar Glengarriff en nemen een 
lokale overzet naar het eilandje Garnish, 
een oase van rust en vrede. Door zijn 
uitzonderlijk mooie siertuinen wordt 



Garnish weleens de Tuin van Eden van 
Ierland genoemd. De Italiaans geïnspi-
reerde tuinen werden stuk voor stuk 
ontworpen door de Engelse architect 
Harold Peto. Dankzij het zachte klimaat 
is de flora er bijzonder gevarieerd en 
bovendien huisvest het eiland ook een 
kolonie zeehonden.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - 
Prijs: € 90

Exotische tuinen van Tresco

DAG 8 – ST MARY’S (SCILLY-
EILANDEN) *
17 • DE SCILLY-EILANDEN 
PER BOOT
Vertrek uit St Mary’s in een lokale 
boot voor een tocht van een uur rond 
de eilanden met hun prachtige kust-
landschappen. Geniet van de witte 
zandstranden, de groenblauwe zee, 
de ongerepte natuur en de typische 
lokale diersoorten: grijze zeehonden, 
pinguïns, zeekoeten, jan-van-genten en 
dolfijnen. De archipel is in de lente en 
de herfst een geliefde locatie voor tal 
van trekvogelsoorten.
Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 70

DAG 8 – ST MARY’S (SCILLY-
EILANDEN) *
18 • DE EXOTISCHE TUINEN VAN 
TRESCO 
De prachtige tuinen van Tresco werden in 
de 19e eeuw gecreëerd door Augustus 
Smith rond de ruïnes van een benedic-
tijnenabdij en herbergen een buiten-
gewone collectie subtropische planten 
afkomstig uit de hele wereld. Dankzij het 
zachte oceaanklimaat hebben genera-
ties gepassioneerde botanici hier een 
enorme soortenrijkdom kunnen aanplan-
ten. Aan de rand van de tuin bevindt zich 
ook het kleine Valhalla-museum, waar 
boegbeelden en sculpturen te zien zijn 
afkomstig van schepen die hier de voor-
bije eeuwen schipbreuk hebben geleden.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - 
Prijs: € 60

DAG 8 – ST MARY’S (SCILLY-
EILANDEN) **
19 • HET SCHIEREILAND 
THE GARRISON
Wandeling langs een van de mooiste 
kustpaden van Groot-Brittannië. Op het 
schiereiland bevinden zich historische 
defensieve versterkingen, gebouwd in 
opdracht van Elizabeth I om invallen 
van de Spanjaarden af te weren. De 
muren van het centraal gelegen Star 
Castle vormen een achtpuntige ster. 
Het gebouw is vandaag een hotel, waar 
een drankje zal worden geserveerd.
2 uur - Beperkt aantal plaatsen - 
Prijs: € 40

DAG 9 – SOUTHAMPTON *
20 • STONEHENGE EN SALISBURY
Stonehenge, dat ‘hangende stenen’ 
betekent, is het bekendste en grootste 
megalithische monument van Groot-
Brittannië. Unesco riep het uit tot 
werelderfgoed. Het monument werd 
gebouwd tussen 3000 en 1600 voor 
Christus en bestaat uit een concentri-
sche opstelling van stenen, gericht op 
de opkomende en ondergaande zon. 
Na de lunch verkennen we de stad 
Salisbury, die bekendstaat om haar 
monumentale kathedraal in gotische 
stijl.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 165

DAG 9 – SOUTHAMPTON *
21 • KATHEDRAAL VAN WINCHESTER
We rijden door het Engelse platteland 
naar Winchester, een van de belang-
rijkste steden van Engeland. Dit is 
de voormalige hoofdstad van het 
koninkrijk Wessex en de plaats waar 
Willem de Veroveraar werd gekroond. 
Bezoek aan de schitterende kathe-
draal, met een lange hoofdbeuk die 
dit tot een van de grootste gotische 
monumenten van Europa maakte. Dit 
belangrijke middeleeuwse centrum 
van de verluchtingskunst herbergt de 
Winchester bijbel en de graven van de 
eerste koningen. Vrije tijd om de stad 
en haar vele historische gebouwen te 
verkennen.
Halve dag - Prijs: € 70

Kathedraal van Winchester
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WE VERWELKOMEN 
AAN BOORD

MARIO DANNEELS 

Mario Danneels is journalist en auteur van 
vijf boeken, waaronder de biografie van 
koningin Paola. Al sinds 2004 is Ierland zijn 
thuis, en bericht hij als correspondent over 
het eiland, noord en zuid, voor onder meer 
VRT radio, De Standaard, De Morgen, Knack 
en media in Nederland. Hij heeft ook voor 
The Irish Times geschreven. Hij heeft in de 
vier windstreken van Ierland gewoond en 
kent het land dus als zijn broekzak.

LIA VAN BEKHOVEN 

Toen Lia van Bekhoven zich in Groot-
Brittannië vestigde, was Margaret Thatcher 
een gewone parlementariër en was prins 
Charles vrijgezel. Al meer dan dertig jaar 
lang is Lia de stem uit Londen die duiding 
brengt bij de ontwikkelingen op het eiland. 
Zij doet dat geregeld ook voor Knack, en nu 
op deze cruise!

De lijst van onze gasten is niet limitatief. Check voor extra gasten www.knackcruises.be

6

INTERVIEW MET LIA VAN BEKHOVEN

‘Samenwerken is lastig als  
je in je eentje een kwart van  
de wereld hebt bestuurd.’

De brexit wordt de belangrijkste ontwikkeling in 
het Verenigd Koninkrijk sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Daar is correspondente Lia 
van Bekhoven van overtuigd. Maar waarom hebben 
de Britten zich in dat onzekere avontuur gestort? 

JONAS RAATS

Lia van Bekhoven
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De Britten houden van geschiedenis. 
Het is een onuitputtelijke bron van 
inspiratie voor met Britse humor door-
spekte series en films als Blackadder, 
‘Allo ‘Allo! of Monty Python and the Holy 
Grail. Maar de roemrijke geschiedenis 
van Groot-Brittannië zorgt niet alleen 
voor ontspanning en vermaak. Even 
vaak hangt dat verleden over het land 
als een Engelse ochtendmist die de 
Britse blik op het heden vertroebelt. De 
voormalige wereldmacht torst zo veel 
geschiedenis dat het land nog amper 
vooruitkomt. Dat zegt Lia van Bekhoven. 
Als correspondente volgt ze al bijna veer-



WELKOM AAN BOORD VAN 
DE WORLD EXPLORER

MODERN
De World Explorer werd in 2019 gebouwd op de scheeps-
werven van Viana do Castelo in Portugal. Het schip vaart 
trots onder Portugese vlag en knoopt weer aan met de eeu-
wenoude Portugese maritieme traditie, die de basis heeft ge-
legd voor tal van ontdekkingsreizen. Dankzij zijn geavanceerde 
technologie kan de World Explorer in alle veiligheid de meest 
extreme gebieden bereiken, tot aan de Noordelijke IJszee toe. 

Met zijn beperkte capaciteit van 180 passagiers kan het schip 
aanmeren in de meest afgelegen havens. Moderniteit gaat aan 
boord van de World Explorer hand in hand met elegantie en 
comfort. De gestroomlijnde en uitgepuurde vormgeving vormt 
een harmonieus geheel met de interieurdecoratie in warme 
kleuren. Het cruiseschip beschikt over een groot aantal ont-
spannings- en observatiezones om samen te genieten van de 
rust en de prachtige omgeving.

MILIEUVRIENDELIJK
De World Explorer is uitgerust met hybridemotoren, waardoor in de 
havens alle bewegingen kunnen worden uitgevoerd met een minimale 
uitstoot van broeikasgassen. De Rolls-Royce-motoren zijn geopti-
maliseerd voor een zo zuinig mogelijke werking. Wanneer halt wordt 
gehouden in de buurt van de kust, kan het schip dankzij zijn nieuwe 
systeem voor dynamische positionering ter plaatse blijven zonder het 
anker uit te werpen. Zo worden de ecosystemen en het plantenleven 
onder water beschermd. Bovendien kan het evenwicht van het schip 
dankzij de nieuwe stabilisatortechnologie perfect beheerst worden, 
om ook op volle zee het verbruik te beperken.

Aan boord wordt alles in het werk gesteld om verspilling tegen te 
gaan (waterverbruik, geen plastic voor eenmalig gebruik, voorraad-
beheer enz.). Alle informatie wordt bovendien digitaal verspreid via 
beeldschermen, wat ook het papierverbruik beperkt. 



RUIM
Met zijn compacte afmetingen (126 m lang, 19 m breed) heeft 
de World Explorer meer weg van een luxejacht dan van een 
megacruiseschip. Toch is het schip binnenin bijzonder ruim en 
aangenaam. De passagiers mogen dan ook rekenen op het al-
lerhoogste comfortniveau. Alle kajuiten liggen aan de buitenzij-
de en bieden veel plaats. De meeste hebben een oppervlakte 
van meer dan 20 m² en beschikken over een bureau/salon en 
bieden een panoramisch uitzicht. Twee van de dekken op
het schip zijn volledig ingedeeld in gemeenschappelijke zones. 
Op dek 4 bevindt zich de luchtige onthaalruimte, die toegang 
geeft tot een comfortabele conferentieruimte, een groot salon 
met bar, een restaurant, een winkel en een buitendek, waar 
het bij mooi weer heerlijk genieten is van een drankje of een 
lekkere maaltijd. Hogerop, op dek 7, is er een fantastisch 
observatiesalon met een panoramisch uitzicht van 180°. Hier 
bevinden zich ook de fitnesszaal, het wellness centrum (beta-
lend) en een verwarmd buitenzwembad met fraaie ontspan-
ningszone en twee jacuzzi's. Op dek 8 is er zelfs een hardloop-
piste voorzien. De World Explorer telt op die manier tal van 
plekjes waar iedereen naar wens tot rust kan komen of gezellig 
kan samenzijn met de andere passagiers.

GEZELLIG
Gezelligheid en begeleiding zijn twee van de kernwoorden in dit 
concept. Aan boord van de nieuwe World Explorer wordt alles 
in het werk gesteld om deze belangrijke waarden te verwezen-
lijken. De cruisedirecteur, begeleiders, sprekers, experten en 
artiesten staan steeds voor u klaar. Onze enthou siaste team-
leden zorgen ervoor dat uw dagen en avonden goed gevuld zijn 
en vergezellen u op de excursies om een optimaal verloop van 
de cruise te garanderen. Ze zorgen voor een goede verstand-
houding en bevorderen authentieke contacten tussen alle pas-
sagiers aan boord. In tegenstelling tot klassieke cruises met 
duizenden passagiers van overal ter wereld organiseert Knack 
Cruises op de World Explorer originele, gezellige en cultureel 
verrijkende reizen.



WORLD EXPLORER
Het leven aan boord

HET RESTAURANT
Het restaurant (dek 4) serveert voor de lunch en het diner een 
lekkere en verfijnde keuken à la carte, in één enkele dienst. De 
borden worden à la minute klaargemaakt, wat garant staat voor 
versheid en een maximale afstemming op uw wensen. Tijdens uw 
cruise zal u kunnen genieten van twee galadiners, verzorgd door de 
Portugese sterrenchef Rui Paula. Het ontbijt wordt geserveerd in 
buffetvorm en à la carte in het restaurant (dek 4). Men kan binnen 
of buiten eten, al naargelang uw eigen voorkeur en het weer. In de 
namiddag wordt u verwend met koekjes en gebak. Op elk moment 
van de dag is er gratis water en zijn er warme dranken beschikbaar. 
Bij het diner wordt er bovendien zonder toeslagen een excellente 
selectie wijnen geserveerd. Ook roomservice is mogelijk. 

DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer zijn verdeeld over drie dekken en bieden alle-
maal een buitenzicht met ramen van uiteenlopende grootte al naargelang de gekozen 
categorie (gewoon raam, schuifraam met of zonder balkon of terras). De kajuiten zijn 
bijzonder ruim (17 tot 44 m²), waarbij de meeste meer dan 20 m² groot zijn. Ze hebben 
allemaal een bureau en/of salonhoek, van diverse omvang, met tafel, fauteuils en/
of sofa. De kajuiten hebben steeds een groot dubbel bed of twee enkele bedden, een 
televisie, een minibar, een individueel afstelbare airco, een haardroger en een kluisje. 
De badkamers zijn uitgerust met een inloopdouche, met zitje, en de verzorgingsproduc-
ten van l'Occitane staan te uwer beschikking. Sommige Deluxe-kajuiten met schuifraam 
(categorie 2 en 3) beschikken over een zetelbed en een dubbel bed. De suites hebben 
een eigen gemeubileerd terras (met twee stoelen, een lage tafel en twee ligstoelen). 
De Explorer Suites met terras beschikken over een badkamer met twee lavabo's, een 
ligbad en een inloopdouche.

DE EXPEDITIEZONE
De World Explorer is een schip dat is uitgerust voor expedi-
ties in de meest afgelegen gebieden van de wereld. Dankzij 
de versterkte romp, de spitstechnologie en de 18 zodiacs kan 
men gebieden verkennen waar geen of weinig mensen komen. 
Voor de ontscheping wordt met uitklapbare ladders de toegang 
tot de zodiacs en roeiboten zo makkelijk mogelijk gemaakt. 

De World Explorer is door ervaren cruise specialisten speciaal ontworpen om de wereld en de natuur te ontdekken. Het schip 
beschikt ook over tal van binnen- en buitenlocaties om volop te genieten van de prachtige omgeving. Of u nu kiest voor het ruime 
observatiedek (dek 8) of comfortabel wilt genieten in het observatiesalon (dek 7), overal bent u verzekerd van uitzonderlijk mooie 
panoramische uitzichten. Het is ook mogelijk u terug te trekken in de gezellige bibliotheekruimte in het observatiesalon om in 
alle rust te lezen, te kaarten, te schaken of scrabble te spelen in de speelkamer (dek 4). Of geniet van deugddoende momenten 
samen in het Explorer-salon, met een vers kopje koffie.
De sprekers aan boord geven tijdens de cruise lezingen in het elegante en perfect uitgeruste auditorium, dat beschikt over 
een groot scherm en comfortabele zetels. En om helemaal tot rust te komen, beschikt de World Explorer over een wellness by 
l'Occitane met behandelingen en massages (betalend), een goed uitgeruste fitnesszaal en een hardlooppiste (buiten). Aan het 
verwarmde buitenzwembad met zijn vele ligstoelen bevinden zich ook twee jacuzzi's en een buitensnackbar. Er is ook een boetiek 
aan boord, waar u niet alleen kledij vindt (sweatshirts, polo's, T-shirts, windjacks enz.), maar ook postkaartjes, basisproducten, 
souvenirs enz.



Expedition-kajuit - vast venster 
Cat. 1 (dek 3)

Deze kajuiten op dek 3 zijn 17 m² groot en be-
schikken over twinbedden (die tot één groot bed 
omgetoverd kunnen worden), een groot raam (kan 
niet open), een bureauhoek, een televisie, een 
compacte koelkast, een garderobe en een afzon-
derlijke badkamer met wc en inloopdouche.

WORLD EXPLORER
De kajuiten

Deluxe-kajuit - panoramisch uitzicht
Cat. 2 (dek 5) en cat. 3 (dek 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 zijn 25 m² groot en 
beschikken over twinbedden (die tot één groot 
bed omgetoverd kunnen worden), een panora-
misch raam dat naar beneden kan worden open-
geschoven, een salon met zetel (die in sommige 
kajuiten omgebouwd kan worden tot een twee-
persoonsbed) en bureau, een compacte koelkast, 
een televisie, een garderobe en een afzonderlijke 
bad kamer met wc en inloopdouche.

Deluxe-kajuit - met balkon 
Cat. 4 (dek 5) en cat. 5 (dek 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een opper-
vlakte van 20 m² en beschikken over twinbed-
den (die tot één groot bed omgetoverd kunnen 
worden) en een balkon van 5 m². Elke kajuit 
heeft ook een garderobe, een salon met zetel 
en bureau, een compacte koelkast, een televisie 
en een afzonderlijke badkamer met wc en ruime 
inloopdouche.



Junior Suite - met balkon 
Cat. 6 (dek 6) 

Deze kajuiten op dek 6 hebben een oppervlakte 
van 23 m² en beschikken over twinbedden (die 
tot één groot bed omgetoverd kunnen worden) 
en een balkon van 5 m². Elke kajuit heeft ook 
een garderobe, een bureauhoek naast de slaap-
kamer, een salon met zetel voor een eventuele 
derde persoon, twee televisies, een compacte 
koelkast en een afzonderlijke badkamer met wc 
en ruime inloopdouche.

Navigator Suite - met terras 
Cat. 7 (dek 5 en 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een opper-
vlakte van 26 m² en beschikken over twinbedden 
(die tot één groot bed omgetoverd kunnen wor-
den) en een terras van 10 m² dat toegankelijk is 
via het salon en de slaapkamer. Elke kajuit heeft 
een afzonderlijk salon met zetel en bureau, een 
dressing, twee televisies, een compacte koelkast 
en een afzonderlijke badkamer met wc en ruime 
inloopdouche. Sommige kajuiten zijn uitgerust 
met een sofa die kan worden omgebouwd tot 
een tweepersoonsbed.

VIP Suite - met terras
Cat. 8 (dek 5)

Deze kajuiten op dek 5 hebben een oppervlakte 
van 31 m². Ze beschikken over twinbedden (die 
tot één groot bed omgetoverd kunnen worden) 
en hebben een terras van 10 m² dat toegankelijk 
is via het salon en de slaapkamer. Elke kajuit 
heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, een compacte koelkast, twee tele-
visies en een afzonderlijke badkamer met wc en 
ruime inloopdouche.

Explorer Suite - met terras 
Cat. 9 (dek 5 en 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een opper-
vlakte van 34 m². Ze beschikken over twinbed-
den (die tot één groot bed omgetoverd kunnen 
worden) en hebben een terras van 10 m² dat 
toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. 
Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel 
en bureau, een grote garderobe, twee televisies, 
een compacte koelkast en een afzonderlijke bad-
kamer met dubbele wastafel, ligbad, een ruime 
inloopdouche en een wc.



INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
 • De vlucht Brussel/Glasgow met een charter- of lijn-

vlucht in economyclass, met of zonder tussenstop 
 • De transfer vanuit Zeebrugge naar de belangrijkste 

Belgische steden per autocar (lijst op aanvraag)
 • De haventaksen (momenteel € 300) en de lucht-

haventaksen (momenteel € 70), variabel en onder-
hevig aan wijzigingen

 • Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie
 • Volpension (ontbijt, lunch, vieruurtje en diner) met 

water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan 
boord

 • Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, 
kapiteinsavond, workshops, voorstellingen)

 • Bagageservice bij het inschepen en ontschepen 
 • Servicekosten voor het boordpersoneel
 • Diensten van een cruisedirecteur en het Knack 

Cruises-begeleidingsteam
 • Voordrachten door een specialist van de regio 

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
 • Andere dranken dan deze vermeld in het programma 
 • De optionele excursies
 • Persoonlijke uitgaven 
 • Reisverzekeringen 

FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE 
BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
 • Geldig internationaal paspoort

INFORMATIE OMTRENT DE VLUCHTEN

 • Het is mogelijk dat er gevlogen zal worden van Parijs of Amsterdam 

in plaats van Brussel. In dat geval zal er een transfer voorzien 

worden van Brussel naar Parijs of Amsterdam.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bouwjaar: 2019 - Vlag: Portugal - Capaciteit: 180 passagiers 
- Kajuiten: 98 buitenkajuiten - Lengte: 126 m - Breedte: 19 m 
- Diepgang: 4,75 m - Aandrijving: 2 Rolls-Royce hybride/elektri-
sche motoren - IJsklasse: 1B - Topsnelheid: 16 knopen - Voltage: 
220 volt - Bemanningsleden: 125

Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41, mail naar info@rivagesdumonde.be of stuur 
bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal 
paspoort, naar Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Ierland’, Bergstraat 17, 1000 Brussel.  
Of ga naar www.knackcruises.be/ierland-23 en vul het optieformulier in.

  VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE 

PLAN VAN HET SCHIP
WORLD EXPLORER

PRIJS IN EURO PER PERSOON 

CATEGORIE KAJUIT DEK M2 BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 17 m2 2 € 3.990 

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 25 m2 2 € 4.765 

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 25 m2 2 € 5.235 

4 Deluxe - met balkon 5 20 m2/balkon: 5 m2 2 € 6.185 

5 Deluxe - met balkon 6 20 m2/balkon: 5 m2 2 € 6.665 

6 Junior Suite - met balkon 6 23 m2/balkon: 5 m2 2 € 7.130 

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 26 m2/terras: 10 m2 2 € 8.560

8 VIP Suite - met terras 5 31 m2/terras: 10 m2 2 € 9.990

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 34 m2/terras: 10 m2 2 € 10.460 
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Zetelbed

Dubbel zetelbed

b : Balkon
t : Terras

Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
VIP Suite terras - Dek 5

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 1 - 17 m2
Expedition kajuit sabord - Dek 3

Categorie 2 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 5

Categorie 3 - 25 m2 
Deluxe kajuit panoramisch raam - Dek 6

Categorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

Categorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Deluxe kajuit balkon - Dek 6

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Junior Suite balkon - Dek 6 

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

PRIJS IN EURO PER PERSOON        gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers

Knack Cruises compenseert 
de CO

2
uitstoot van de reizigers.

Deze brochure werd gedrukt op papier 
afkomstig van duurzaam beheerde bossen 
en gecontroleerde bronnen.


