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Splendeur 
op zee

Mediterrane grand tour  
aan boord van de Riviera

Op cruise gaan, je schijnt er geen genoeg van te krijgen. De een gaat voor  
de overheerlijke keuken, de ander voor de schitterende aanlegplaatsen. De een 
zoekt rust, de ander avontuur. Monique van Gaal beleeft haar eerste cruise aan 

boord van de exclusieve Oceania Riviera. Ze reist van Rome naar Venetië,  
onderweg aanleggend in betoverende havens.
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De luxe en grandeur aan 
boord van de Riviera  
doen me duizelen als ik  
de imposante receptiehal 
betreed, die volledig is 
gedecoreerd met Lalique-
kristal. Hier spreekt men 
niet van een cabin, maar 
van een stateroom: een 
riante kamer met ruime 
veranda. Smaakvolle kunst 

aan de muur en Bulgari-producten in de badkamer versterken 
het gevoel van luxe. Ik denk dat ik hier wel aan kan wennen!  
Op mijn verkenningstocht over het schip pauzeer ik bij de 
illy-koffiebar waar de opgewekte barista een perfecte espresso 
voor me klaarmaakt. Zonder dat ik ook maar enige deining 
voel, varen we haast geruisloos de haven van Civitavecchia uit.  
Maar het ontwaken op dit prachtige schip is zo mogelijk nóg 
aangenamer. Het is pas zes uur ’s ochtends en ik zit al op 
mijn veranda. Dit is de plek waar ik me het meest aan zal 
hechten. Het uitzicht is magnifiek: de machtige 1281 meter 
hoge Vesuvius torent boven Napels uit. En ook het naderen 
van Sorrento – hoog op een steile rotswand gebouwd – zorgt 
voor het nodige spektakel.

Een bezoek aan Pompeï is een must. Hoewel tijdens een cruise 
eigenlijk niets móet, dat is nou precies het leuke ervan. De 
tenderboot (een reddingssloep die de passagiers naar de kade 
vervoert, wanneer het cruiseschip voor anker ligt) brengt mij in 
een minuutje of twee naar de kleine haven van Sorrento, waar 
exclusief vervoer en lokale gidsen klaarstaan. 
Pompeï is een van de best bewaarde Romeinse steden, en dat 
is te danken aan de zeven meter dikke laag as en steen die de 
stad eeuwenlang bedekte en verborgen hield. In 79 na Christus 
werd Pompeï door een allesverwoestende uitbarsting van de 
Vesuvius bedolven. Maar liefst zeventien eeuwen duurde het 
voordat men de stad herontdekte en begon bloot te leggen. 
Tegenwoordig behoort de oude stad tot de drukst bezochte 
bezienswaardigheden ter wereld. Een wandeling door de ruïnes 
toont dat de circa twintigduizend inwoners van deze stad een 

goed leven moeten hebben gehad. Restanten van de rijkdom 
van weleer zie je er alom: luxueuze baden, imposante zuilen, 
prachtige fonteinen en mozaïeken vloeren. Om elke hoek wacht 
een nieuwe verrassing. 
Maar het allermooiste is het zicht op de nog altijd vervaarlijk 
ogende Vesuvius. De vulkaan zou eens in de zeventig jaar 
uitbarsten, en de laatste eruptie vond plaats in 1944…  
Vreemd genoeg zijn desondanks steeds meer mensen op de 
flanken van de vulkaan gaan wonen. Menig villa verrees op 
dit uiterst riskante plekje, want de buitengewoon vruchtbare 
hellingen hebben ook zo hun aantrekkingskracht.
Er is ook nog volop gelegenheid om Sorrento te bezoeken. 
Een overzichtelijk badplaatsje, dat goed te voet te bezichtigen 
is. De fresco’s van de 14de-eeuwse Sedile Dominova  
– de plek waar vroeger mannen van adel bijeenkwamen om 
politieke zaken te bespreken – zijn werkelijk schitterend. 
Vanaf de hooggelegen publieke tuin aan de kust kijk je zo de 
diepte in: aan de voet van de rotsen zie ik smalle strandjes en 
aangelegde zeezwembaden, waar badgasten liggen te zonnen 
onder kleurige parasols.

Tragedies & komedies
Het geronk van de boot die ons de haven van Giardini Naxos 
in zal begeleiden, is als een wekker. Dankbaar maak ik gebruik 
van dit vroege tijdstip om van het ongeëvenaarde uitzicht op 
de Siciliaanse kust te genieten. Voor mij ligt de volgende 
vulkaan in al zijn glorie: de Etna, compleet met rookpluim. 

Ontwaken op dit schip  
is heerlijk. Om zes uur  

's ochtends geniet ik op mijn 
veranda al van het uitzicht

>

Openingspagina’s: het Oude Fort zie je bij het binnenvaren 
van Corfu-stad al liggen. Linkerpagina, met de klok mee: 
vanuit Sorrento zien we de riviera liggen in de baai; het 
schip heeft veel comfortabele zithoekjes; Pompeï is een van 
de best bewaarde romeinse steden; salade en  verschillende 
soorten brood in toscana, een van de vier specialiteiten-
restaurants aan boord. deze pagina, boven:  uitzicht op de 
haven van Sorrento; onder: een van de luxehotels aan  
de kust bij Sorrento.
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Ik kan niet wachten om over een paar uurtjes op de flanken 
van de machtige berg te staan.
Maar eerst staat een bezoek aan het oude Grieks-Romeinse 
theater van Taormina op het programma. Nadat de tenderboot 
mij naar het vasteland heeft gebracht, volgt een rit door nauwe, 
drukke straatjes en langs smalle huisjes aan zwarte lavastrandjes. 
Taormina is een gezellig dorp dat op een berghelling hoog 
boven zee ligt. Vanaf het centrale piazza leidt een straatje vol 
souvenirwinkels naar het, volgens kenners, meest dramatisch 
gelegen theater ter wereld. Ik kan ze geen ongelijk geven: een 
rondgang door het enorme complex biedt telkens weer een 
ander spectaculair uitzicht. Diep beneden mij ontwaar ik de 
haven met het schip. De ontzagwekkende Etna torent overal 
bovenuit. En ook het fotogenieke gehucht Castelmola springt 
in het oog, gelegen bovenop een schijnbaar onbereikbare rots. 
Gids Giovanna vertelt hoe de bevolking er is weggetrokken bij 
gebrek aan werk. Er woont nog slechts een handjevol ouden 
van dagen. De grootte van het theater imponeert, en ook de 
akoestiek schijnt geweldig te zijn.  
Niet voor niets traden hier reeds veel beroemde artiesten op: 
Liza Minnelli, Elton John, Andrea Bocelli, Duran Duran…  
Het waren de Grieken die de basis legden voor dit theater; 
zij genoten er van hun tragedies. Daarna kwamen de 
 Romeinen, die meer van komedies hielden. Maar ondanks 
die voorkeur voor vrolijke theaterstukken, waren het ook de 
Romeinen die voor een wreed soort vermaak kozen:  
wilde Afrikaanse dieren werden geïmporteerd om elkaar  

in de arena te bevechten tot de dood erop volgde. 
Dan is het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de Etna op! 
Wolken pakken zich al samen rond de top, dus het is haasten 
geblazen. De lange slingerweg klimt gestaag omhoog, de 
bergflank op. Het landschap wordt alsmaar kaler en zwarter, 
met slechts hier en daar een volhardend plukje groen.  

Etna-bommen
Helemaal tot de top (op bijna 3350 meter hoogte) zullen wij 
niet gaan. Maar hier ergens halverwege, op een hoogte van 
zo’n tweeduizend meter, is het enigszins onheilspellende 
terrein al meer dan indrukwekkend te noemen. Om mij heen 
talloze kleine kratertjes. We stoppen voor een wandeling over 
de rand van een van die vele slapende kraters. De wolken 
hangen laag en nu en dan valt er een druppeltje regen, maar de 
temperatuur is aangenaam en het is windstil. Gewoonlijk waait 
het hier flink, aldus Giovanna.
‘Etna-bommen’ worden ze genoemd: de enorme lavablokken 
waar de grond mee bezaaid ligt. Soms zijn ze zo groot als 
auto’s. Bij een uitbarsting zouden de meeste doden vallen door 
die zogenaamde bommen, die zomaar door de lucht aan 
komen vliegen. Verder zou de Etna overigens een uiterst 
vriendelijke vulkaan zijn. Uitbarstingen kondigen zich bijtijds 
aan en de meer dan duizend graden hete lava vloeit doorgaans 
heel langzaam de berg af. Tijd genoeg om je boeltje te pakken 
en weg te wezen. Nu en dan probeert men met internationale 
hulp de koers van zo’n lavastroom te wijzigen, om te > 21 Méditerranée

deze pagina: terras hoog boven zee in 
Sorrento. rechterpagina, met de klok mee:  
de riviera met op de achtergrond de Vesuvius; 
de met Lalique-kristal gedecoreerde receptie-
hal; het zwembaddek; de barista van de  
illy-koffiebar; uitzicht op Kotor met de riviera 
voor anker; de ‘stateroom’ met veranda; 
 stijlvol tafelen aan boord in italiaans 
 restaurant toscana; een van de mondaine  
bars van het schip.
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voorkomen dat een dorp totaal zal worden bedolven onder de 
lava. Een vulkaan met een heel ander karakter dan de onvoor-
spelbare en explosieve Vesuvius dus. 

Op-en-top Grieks
Vandaag ga ik op eigen gelegenheid op pad, want de stad 
Corfu (op het gelijknamige Griekse eiland) ligt op loopafstand 
van onze aanlegplaats. Een shuttlebus brengt geïnteresseerde 
gasten van de Riviera direct naar het Oude Fort in het centrum 
– dat je al ziet liggen bij het binnenvaren – zodat zelfs dat 
kleine beetje lopen overbodig blijkt. Het is een flinke klim naar 
de top, waar een vuurtorentje staat, maar dan heb je ook wat. 
Pontificaal gelegen op een rots, hoog boven de stad met 
geweldig uitzicht op de haven, de vele zeilboten, ja zelfs op de 
kust van Albanië. Heel in de verte steekt ook het Nieuwe Fort, 
dat achter de haven ligt, boven de stad uit. ‘Nieuw’ is overigens 
wel een groot woord: het fort werd slechts dertig jaar later dan 
het Oude Fort gebouwd in de 16de eeuw. Wandelen door 

Corfu-stad is een verademing. Op de groene esplanade is het 
goed toeven op een van de bankjes in de schaduw, en de smalle 
winkelstraatjes zijn prettig autovrij. Dit onmiskenbaar Veneti-
aanse stadje kent ook Engelse en Franse invloeden, maar is 
toch bovenal een op-en-top Griekse stad. Klassieke huizen, 
kleurige luikjes, bloemrijke balkonnetjes en dure cafés onder de 
fraaie arcades van de Liston. Ik kom ogen tekort in dit stadje. 
Terug aan boord geef ik me over aan de rust en doe mij 
tegoed aan de afternoon tea, die muzikaal begeleid wordt door 
vier violisten.
De Riviera telt maar liefst vier specialiteitenrestaurants, die  
in de prijs zijn inbegrepen maar waarvoor je wel dient te 
reserveren. Daarnaast zijn er ook de ‘open dining’ restaurants, 
waar je te allen tijde terecht kunt. Gisteren genoot ik van een 
ruime keuze aan exquise gerechten in het Italiaanse restaurant 
Toscana, maar vandaag kies ik voor het Franse Jacques. Een 
heerlijke vismaaltijd en een prachtig dessert later strijk ik met 
een voldaan gevoel neer in mijn royale kamer op dek nummer 
negen. Slapen – met balkondeur open, de zwoele zeewind die 
de gordijnen zachtjes doet bewegen, het kalmerende klotsen 
van de golven – was zelden zo aangenaam!

1350 treden
Mijn wekker gaat al vroeg af; reeds om zes uur sta ik paraat op 
het dek. Ik wil geen moment missen van het binnenvaren van 
de Baai van Kotor, in Montenegro. Ik had er al veel over 
gelezen. Deze 28 kilometer lange baai met de loodrechte >

Op de groene esplanade is 
het goed toeven op een van 
de bankjes in de schaduw

Linkerpagina, met de klok mee: terras op de trappen 
van Corfu-stad; het paleis van St. Michael en Georgios, 
Corfu-stad; taormina heeft het meest dramatisch 
 gelegen  theater ter wereld; bloemen op een balkonnetje 
in taormina; de  talloze kleine  kraters van de etna.  
deze pagina: de klim naar het Fort in Corfu-stad is het 
zwoegen meer dan waard; winkelstraatje in Sorrento.
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rotswanden zou lijken op een Noors fjord en wordt ook wel de 
zuidelijkste fjord van Europa genoemd. Maar in werkelijkheid 
is dit een met zeewater volgelopen rivierkloof. Ik ben niet de 
enige die de komende twee uur aan dek staat om van dit 
schouwspel te genieten. De baai is op sommige plekken zo 
nauw, dat het een hachelijke onderneming lijkt voor een schip 
als het onze om er doorheen te manoeuvreren. Maar niets is 
minder waar. We passeren dorpjes met pittoreske klokken-
torens, die schitteren aan de voet van de kale, steile rotsen. 
Afgewisseld met groene beboste heuvels en landtongen, en 
eilandjes die lijken te dobberen in het blauwe water. Ferryboten 
laten de Riviera passeren voordat zij de oversteek maken. En 
als je denkt dat het echt niet mooier kan, dan is daar ineens die 
luisterrijke middeleeuwse stad, Kotor. En wat een geluk dat 
ons schip maar een ‘kleintje’ is – met plaats voor 1250 passa-
giers behoort de Riviera tot de kleinere cruiseschepen – en pal 
naast het kleine, oude centrum aan kan leggen. 
De zon komt juist op vanachter de haast loodrechte bergwand 
die het decor vormt van Kotor. Dit is het beste tijdstip voor de 
klim naar het Sveti Ivan-fort, gelegen op zo’n vierhonderd 
meter boven de stad. Het is een stuk aangenamer om de naar 
verluidt 1350 treden, die zigzaggend tegen de berghelling 
opklimmen, in de schaduw te bedwingen. Het kerkje halver-
wege geeft al een aardig idee van het uitzicht dat mij op de top 
te wachten staat. Een klein uurtje en heel wat pufpauzes later is 

het zover: dat wereldse uitzicht waar ik het allemaal voor doe. 
Het panorama vanaf het vervallen fort op de compacte, 
ommuurde stad diep beneden ons, is werkelijk magnifiek. En 
daar ligt ook ons schip; een naar verhouding reusachtig 
gevaarte. Het strakblauwe water van de baai, de omringende 
bergen, de moderne wijken die om de middeleeuwse stad heen 
verrijzen. Hier bovenop de rots geniet ik ook van het komen en 
gaan van de bezoekers, die alle talen van de wereld spreken. 
Kotor staat immers op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is 
een trekpleister van jewelste. Terug naar beneden huppelen is 
een eitje. Ik passeer de mensen die later zijn gaan klimmen. 
Zwetend ploeteren zij in de hete zon, die inmiddels meedogen-
loos op hun kruinen schijnt. De rest van de dag heb ik  
gereserveerd om de oude stad te bezoeken. De klokkentoren, 
mooie kerken en pleintjes, met kinderkoppen betegelde 
straatjes, en uitnodigende winkeltjes en restaurants. Ook hier 
zijn de Venetiaanse invloeden goed herkenbaar. Houten luiken 
naast sierlijke, gietijzeren balkonnetjes met in de zon wappe-
rend bont wasgoed. Een lust voor het oog.
Het getoeter van de scheepshoorn aan het eind van de dag 

En als je denkt dat het echt 
niet mooier kan, ligt daar 
ineens die luisterrijke stad

>

Linkerpagina, met de klok mee: Kotor staat  
op de Werelderfgoedlijst van Unesco, met 
reden; bouwwerk op de groene esplanade, 
Corfu; het is gezellig slenteren in het oude 
centrum van Corfu-stad; inventief terrasje  
op Corfu; machtig panorama op Corfu-stad.  
deze pagina: de imposante Skradinski buk-
waterval; de markante kathedraal van Koper.
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lijkt wel van alle kanten te komen. De echo die de steile rotsen 
veroorzaken is fenomenaal. En ook de liveband, aan de rand 
van het zwembad, laat alweer van zich horen, zoals elke 
avond ten teken van het vertrek naar een volgende 
 bestemming. Ik maak mij op voor het diner in het Aziatische 
restaurant Red Ginger, en geniet van een overheerlijke 
vegetarische Thaise curry.

Plankenpaden
Het allerleukste van cruisen is die verscheidenheid aan bestem-
mingen: elke dag een nieuwe plaats, een ander land. Vandaag is 
dit Zadar in Kroatië. Hier maak ik een excursie naar de 
watervallen van het Krka Nationaal Park. Het park is ver-
noemd naar de ruim zeventig kilometer lange rivier de Krka, 
die gestaag van de bergen naar de zee stroomt, hetgeen met 
een aantal prachtige watervallen gepaard gaat. Het allermooist 
is de Skradinski buk-waterval, waar het rivierwater over een 
lengte van vierhonderd meter maar liefst zeventien treden 
moet zien te overbruggen. Plankenpaden zorgen ervoor dat je 
tijdens een wandeling door dit drassige en weelderige gebied 
geen natte voeten krijgt. 
Koper is een industriële havenplaats aan de Sloveense kust. 
Geweldig hoe oud en nieuw hier gebroederlijk hand in hand 
gaan. De Riviera komt tussen een reusachtig containerschip 

van Maersk en de stadsmuren van de oude stad in te liggen. 
Een klein stukje lopen maar en dan bevind ik mij op het 
zonovergoten Titoplein, vernoemd naar de toenmalige 
president van het uiteengevallen Joegoslavië. Om mij heen zie 
ik de prachtigste gebouwen: het Pretoriaans paleis waarin nu 
het toeristenbureau gehuisvest is, de 15de-eeuwse loggia met 
een chic café op de begane grond, de markante Sint Nazarius-
kathedraal. Alles in deze stad is gebouwd in de typische 
Venetiaans-gotische stijl. Ik beklim de 204 treden van de 
kathedraal voor een geweldig panorama van de stad, de haven 
en de beboste heuvels in de verte. Mijn eendagsbezoek aan 
Slovenië sluit ik af met een tripje naar de beroemde Habs-
burgse keizerlijke hofstoeterij van Lipica. In het jaar 1580 is 
deze opgericht, maar nog altijd vormen de fysiek zeer sterke 
Lipizzaner paarden een gewild ras, met name onder de adel 
en de gegoede burgerij.
Weldra legt mijn schip (ja, het voelt inmiddels als ‘mijn’) aan  
in Venetië en is het over en uit met de vaarpret. Ik werp een 
blik op de route die de Riviera vanaf overmorgen zal varen  
– Dubrovnik, Bari, Santorini, Patmos, Mykonos – en ik bedenk 
hoe fijn het zou zijn om nog heel eventjes mee te varen.  
Jawel, het cruisevirus heeft ook mij in zijn greep. •

• Meer informatie: Oceania Cruises, www.oceaniacruises.com.

Met de klok mee: het binnnenvaren van Kotor 
wil je niet missen; verse kruiden in het venster, 
Kotor; magnifiek uitzicht op het ommuurde 
Kotor; het Pretoriaanse paleis in Koper waar 
nu het toeristenbureau is gevestigd. 


