Zeilcruise van rome naar sicilië
LIS monsterde aan op een zeilcruise langs de Italiaanse kust en genoot van de
onvergetelijke tocht van Rome naar schitterend Sicilië en de Eolische Eilanden.
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“Dit is echt zeilen.
En nog wel op de enige
vijfmaster ter wereld!”
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Brunon Borowka, kapitein tijdens deze reis van de Royal Clipper, kijkt
geconcentreerd naar zijn instrumentenpaneel en tuurt naar de lucht
en het water. We staan op het punt de haven van Castellammare di
Stabia uit te varen, maar precies op dit moment lijkt een lang verwachte storm op ons af te komen. De lucht is loodgrijs, de wind jakkert over het dek en de weinige mensen die zich bovendeks wagen
zijn gekleed in windjacks met capuchon. De kapitein krijgt een
gele oliejas aangereikt en geeft met wapperende panden orders
aan de stuurman die aan het glanzende roer van teakhout staat.
Scheepsjongens trekken aan touwen en draaien aan lieren, waarmee
ze de vijf (!) indrukwekkende masten van het 134 meter lange zeilschip
in de juiste positie draaien. Misschien past dit stormachtige weer niet
helemaal bij het plaatje van een cruise op de Middellandse Zee, maar
ik word hier helemaal blij van. Dit is écht varen. In een vijfmaster nog
wel, de enige zeilende vijfmaster ter wereld en een van de weinige
grote tallships waar je als passagier op kunt meevaren. De ergste bui
drijft over en de kapitein neemt een beslissing: we varen uit.

Aangename verrassing
Een paar dagen eerder begon de reis in Civitavecchia, een havenstad vlakbij Rome. De kennismaking met de ‘hut’ aan boord was
een aangename verrassing. Het blijkt een luxe hotelkamer met een
eigen badkamer te zijn. Iets kleiner dan een gemiddelde hotelkamer,
maar erg comfortabel. En met twee patrijspoorten, om ’s ochtends
na het wakker worden meteen even het weer en uitzicht te checken.
We varen voornamelijk ’s nachts, zodat we de volgende ochtend op
een nieuwe bestemming zijn. Dat is in het begin even wennen, maar
al gauw slaapt het lekker op zo’n schommelend schip. De dagen na
Rome liggen we voor anker bij het eiland Ponza, drinken limoncello in
Sorrento, gaan met de trein naar Pompeii en rijden met een klassieke
felrode Alfa Romeo Spider langs de spectaculair mooie Amalfikust.
Nu zijn de zeilen weer deels gehesen en de motor dreunt. Langzaam
vaart de Royal Clipper de haven uit en niet veel later verdwijnt
Castellammare di Stabia uit het zicht. Op naar Sicilië.

Granita op Sicilië
“Wist je dat Sicilië de eerste plek ter wereld is waar ijs werd gegeten
als lekkernij?”, vraagt wijnmaker Marco Nicolosi van wijnhuis Barone
di Villagrande. “In de tijd van de Arabieren haalden ze sneeuw van
de Etna en mengden het met honing en citroensap tot ‘granita’.” Wat
inventief: een citroensorbet zó uit de natuur, ik kan het bijna proeven!
We zijn op de flanken van de Etna, een van meest werkzame vulkanen
in bewoond gebied ter wereld. Hier heerst een microklimaat: tot ver
in het voorjaar ligt er vaak sneeuw op de hellingen van de vulkaan.
De vulkanische bodem is bovendien zeer vruchtbaar; ideaal voor druiven, citroenbomen, perziken, mandarijnen, kastanjes, pistachenoten
en amandelen. Marco Nicolosi schenkt trots de wijnen van Barone
di Villagrande bij de hapjes die hij heeft gebracht: salami, glanzende groene en zwarte olijven, harde schapenkaas en vers brood.
Het wijnhuis in het plaatsje Milo is al sinds 1727 in handen van zijn
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Praktische informatie
De Royal Clipper is een van de drie
zeilschepen van Star Clippers. Ze
zeilen

afwisselend

in

het

gehele

Middellandse Zeegebied, ’s winters
in het Caraïbisch gebied en CentraalAmerika en vanaf het voorjaar op de
Baltische Zee. Het is een leuke manier
van cruisen als je je niet aangetrokken voelt tot de grotere cruiseschepen (waar vaak duizenden passagiers
op gaan), maar ook niet zelf wilt (of
kunt) zeilen op een kleine boot. In
Nederland is een zeilcruise, met vliegreis, te boeken via Cruise Travel.
• www.cruisetravel.nl
• www.starclippers.com.
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“Na het ontwaken, bekijk
ik door de
van mijn hut het uitzicht”
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“Op Sicilië kun je bijna
op elke straathoek genieten
van een hartige of zoete
“
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familie en was zelfs het eerste huis dat Etna-wijnen produceerde. Milo
ligt op zo’n vijftig minuten rijden van Taormina, een plaatsje langs
de kust dat populair is als badplaats bij locals en Italiaanse toeristen.
“Veel Sicilianen hebben een tweede huis langs de kust,” vertelt de
Siciliaanse gids. “Onze kinderen hebben drieënhalve maand zomervakantie. Meestal brengen ze die aan zee door, met opa’s en oma’s,
terwijl de ouders doorwerken en in het weekend heen en weer rijden.”

Verse kappertjes
De volgende dag meren we af bij het eiland Lipari, waar we met
de lokale bus een rondtocht over het eiland willen maken. Local
Alessandro wijst de weg naar de bushalte: “Daar is de halte, waar wil
je naartoe? Dan moet je die bus daar hebben, hij vertrekt over tien
minuten. Maar je kunt ook met mij mee, ik breng je voor een tientje
met mijn taxi en dan gaan we meteen weg.” We slaan zijn aanbod
vriendelijk af en hij lacht, lijkt het niet erg te vinden en wijst ons erop
dat de bus met onze bestemming er net aankomt. Zo veel eerlijkheid
moet beloond worden, vinden we, en we besluiten toch met ‘Ale’
mee te gaan voor een eilandtour. Hij brengt ons naar een plek waar
we gratis vulkanisch puimsteen, dat in alle toeristenwinkeltjes te koop
is, kunnen rapen – “Goed om je huid mee te scrubben, we gebruiken
het hier altijd” – plukt kappertjes vers van de struik, wijst ons op het
mooie baaitje Capo Rosso en vertelt over zijn leven op het doorgaans
rustige eiland Lipari. Het is een geweldige middag en we zijn weer
ruim op tijd op de kade voor de afvaart van de Royal Clipper.

Reizen om het reizen
Op de laatste dag aan boord overdenk ik de week. In het begin keek
ik elke keer uit naar de volgende bestemming en kon de reis over
water niet snel genoeg gaan. Nu zit ik tijdens de dertig uur durende
tocht van Lipari terug naar Rome relaxt aan dek over het water te staren en geniet. De zeilen op het machtige schip zijn gehesen, het weer
is ten goede omgeslagen: de lucht is strakblauw en de zon verwarmt
mijn gezicht. Rondom het schip niets dan prachtig blauw zeewater
dat aan de horizon bijna naadloos overgaat in de minstens zo blauwe
lucht. Ik realiseer me dat dit is waar reizen om draait: niet zozeer om
de bestemming, maar om de reis ernaartoe. En dan, op de laatste
avond van de reis, het lijkt een cliché, maar het is echt waar: dolfijnen!
De zon staat laag aan de hemel en de meeste passagiers zijn al van
dek om zich op te frissen voor het diner, als een van de bemanningsleden roept en over de boeg wijst. Een groep dolfijnen speelt in de
golven links en rechts van de boeg. Ze zijn onder water en springen
boven water, ze versnellen en laten zich weer afzakken en ze tuimelen om hun eigen as. Na een kwartiertje spelen, buigen ze zich van
het schip af en verdwijnen ze richting de horizon. Morgen zullen ze
vast de aanwezigen op een ander schip in de Middellandse Zee blij
maken met hun kunstjes, stel ik me voor, en ik geniet nog volop na
van het schouwspel en het adembenemende uitzicht.
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Goed te weten
• Bepaal je mindset: hoe leuk een
zeilcruise ook is, je zit wel met een
groep mensen een hele week op
een schip. Als je je open opstelt, kan
dat leuke momenten opleveren.
• Bereid je voor op de bestemmingen. Scheur reisartikelen met
tips uit, kijk van te voren wat de
mogelijkheden zijn en zorg dat je
geograﬁsche kaarten hebt. Liever
zo min mogelijk voorbereidingen?
Prima, op elke bestemming worden
diverse excursies aangeboden, het
enige wat je hoeft te doen is je in
te schrijven.
• Geen fan van entertainment? Dan
is dat makkelijk te ontduiken: elke
dag wordt aangegeven waar en
wanneer er wat plaatsvindt. Het
schip is groot genoeg om dan net
even een ander hoekje op te zoeken. Juist zin om los te gaan? Dan
kun je je lekker uitleven op de dansvloer tijdens Captain’s Night!
• Neem kleding mee voor warm
weer, maar ook voor als het wat
frisser (of zelfs koud) is; op zee kan
het weer snel omslaan. De sfeer aan
boord is bovendien informeel: er
zijn geen kledingvoorschriften en er
hoeft niet gereserveerd te worden
voor het diner.
• Je bent even – bijna letterlijk – ‘van
de wereld’. Er is geen wiﬁ (soms
tegen betaling wel mogelijk) en vaak
zelfs geen gsm-bereik. Overigens is
het altijd mogelijk (eveneens tegen
betaling) te bellen via de satellietverbinding aan boord.
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om draait:
“Dit is waar
niet zozeer om de bestemming,
maar om de reis ernaartoe”
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Ponza

Ponza is een havenstadje, gelegen
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eiland) naar Acquacalda en linksom

Giardina Naxos,
Sicilië

(door het binnenland in het westen) naar
Quattropani. Je kunt ook een taxichauf-

• Taormina, aan de oostkust van Sicilië,

feur vragen voor een rondrit over het
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www.ristorantebaronessa.it.

www.tanagas@alice.it

tekst & fotografie linda van de pavoordt
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aanbieding

TROSSEN
LOS!

OP
ZEILCRUISE
MET LIS

Geniet van een onvergetelijke
tocht langs de Italiaanse kust,
ontwaak iedere morgen op een
nieuwe bestemming en ervaar
het gemak van veel zien terwijl
je maar één keer je koffer hoeft
uit te pakken! Speciaal voor LIS
selecteerde Cruise Travel een
prachtige achtdaagse cruise
langs de kust van Italië.
De Royal Clipper vaart langs idyllische
eilanden als Ponza, Sicilië en Lipari en doet
pittoreske plaatsen als Capri en Amalfi aan.
Een tweepersoonshut is te boeken vanaf
€2.133* per persoon, inclusief retourvlucht
Rome, transfer naar de haven, alle maaltijden en faciliteiten, zoals gebruik van de

FLES WIJN CADEAU

fitnessruimte en diverse watersportmoge-

Vermeld de actiecode CTStarclippers bij

lijkheden (indien de weersomstandighe-

boeking en je ontvangt gratis een feeste-

den het toelaten). Liever met eigen vervoer

lijke fles wijn in de hut op de dag van aan-

vanuit Nederland naar de opstapplaats

komst. Dit aanbod geldt voor de cruises op

bij Rome? Dan betaal je €1.918* voor de

de Royal Clipper met vertrek op 1, 8 en15

cruise, inclusief maaltijden en faciliteiten.

juni en 19 oktober 2013.

* Getoonde prijzen zijn per persoon, inclusief havengelden, alle maaltijden en faciliteiten.
De prijzen kunnen dagelijks variëren en zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van
(koers)wijzigingen. De uiteindelijke prijs kan daarom zowel hoger als lager uitvallen dan vermeld.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN OP
WWW.CRUISETRAVEL.NL/LIS OF BEL MET ONZE
CRUISE-EXPERTS VIA 0341-371137.
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