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Lieve familie en vrienden,
Begin deze maand kwamen we terug uit Florida, en viel Bea direct in
een absurd drukke werkweek. Ook Albert werkte meer dan hij in deze
vakantieweek van plan was. Daarna gingen we verder met onze
zomervakantie: voor het eerst ‘op cruise’ met Bea’s ouders, haar broer
en zijn 3 kinderen. Beginnend en eindigend in Rome ‘deden’ we in 11
dagen meerdere eilanden en steden in Griekenland, Malta en Italië.
Het was verrassend leuk op een cruiseboot, of in ieder geval op deze,
en met de familie was het sowieso erg gezellig.
Elf waardevolle dagen samen!
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Werk Beatrix
Hoewel we de hele maand juli vakantie hadden gepland,
viel de mid-evaluatie van Bea’s EU-project PreventIT in de
tweede week van juli en moest ze noodgedwongen haar
vakantie onderbreken. Zo’n evaluatie vergt veel voorbereiding en aangezien de verdere financiering van het
project ervan afhangt, is het ook behoorlijk spannend.

De dag voor de evaluatie
werd gebruikt om alle
presentaties door te lopen

Le moment suprème:
wachten op de project
officer en de reviewers
om de officiële evaluatie
te gaan beginnen

Tot haar grote vreugde (en
trots) waren de reviewers en
de project officer zo mogelijk
nog enthousiaster over het
project en de inmiddels
bereikte resultaten dan de
tussentijdse evaluatie
afgelopen oktober. Dat maakt
weer veel goed van al dat
eindeloze overwerken 

Cruisiiiiiiing!!!
Onze eerste cruise ooit was met de Norwegian
Spirit. In Rome gingen we aan boord met pa
en ma Vereijken, en Maartien met zijn
kinderen Yoeri, Carmen en Doran. Het leven
aan boord bleek verrassend aangenaam te
zijn, en ook best wel druk want er gebeurde
voortdurend van alles aan entertainment.

We hebben er zin in!

Boarding!
Dek 12: het zwembad

Ons drijvende hotel

Eerste haven: Mykonos
De eerste aanleghaven na een volle dag op
zee was het Griekse eiland Mykonos. Ondanks
de hitte maakten we een leuke wandeling
door het prachtige witte stadje, vooral bekend
om zijn karakteristieke windmolens.

De hele club verzameld op de pier

Tweede haven: Athene en de Acropolis
De volgende haven waar we aanlegden en
van boord gingen was Athene. Met een
‘hop-on, hop-off’ bus zagen we de stad.
Hoogtepunt van de dag was uiteraard de
Acropolis waar we vanwege de hitte niet in
gingen maar wel omheen wandelden. Erg
indrukwekkend monument uit de oudheid!

Derde haven: Rhodos
Wij waren al eens op Rhodos geweest, dus konden
we de rest van de familie rondleiden in de
prachtige oude binnenstad en ze meetronen naar
het imposante Paleis van de Grootmeesters.

De historische binnenstad van
Rhodos is één van ‘s werelds
mooiste en staat terecht op
Unesco’s Werelderfgoedlijst.

Vierde haven: Santorini
De volgende aanleghaven was op Santorini,
een eiland dat al jaren op ons verlanglijstje
staat. Hier had Dana van NCL’s excursie-team
een privé-tour voor ons geregeld, zodat we
met onze eigen maxi-taxi plus chauffeur en
gids de mooiste plekjes op het eiland konden
verkennen. Geweldig!

De Vereijken party

Voor anker in de krater van Santorini

We bezochten o.a. de ruïnes van Akrotiri,
een stadje dat 4000 jaar geleden onder de
as van een vulkaanuitbarsting werd
bedolven. Verder gingen we naar het stadje
Oia, met zijn typerende blauwe daken.

De 4000 jaar oude ruines van Akrotiri
Oia

Oia

Van en naar de boot in een sloep

Vijfde haven: Kreta
De dag erna was Kreta aan de beurt waar
we slechts een paar uur aanmeerden. Bea
was hier al eens twee weken geweest en
hoefde niet zo nodig de wal op. Uiteindelijk
bleven de meesten van ons lekker lui op de
boot, terwijl Cor, Maartien en Carmen wel
even de boot afgingen en de mooie oude
haven van Chania verkenden.

Goedemorgen, Kreta!

Welterusten, Griekenland,
en tot de volgende keer 

Lekker ontspannen
bij het zwembad

Zesde haven: Malta
Ook op Malta hadden we gescheiden
activiteiten. Wij gingen op jeep-safari
terwijl de rest met een bus de ‘scenic
beauty’ van Malta kreeg te zien. We
vonden het allemaal een prachtig eiland.
Vooral het oude Mdina was een
regelrechte super-verrassing. Ook hier
willen we dus een keer terug komen.
Mdina

Popeye Village

Mdina
Ruimte genoeg in ”onze” jeep

Een krappe draai om de haven van Valetta in en uit te komen

7-de haven: Sicilië en Mount Etna
NCL had een kant-en-klare excursie
naar de Etna die we met zijn allen
deden. Het was een vrij lange rit
naar de vulkaan, maar het was de
moeite waard. De vulkaan is continu
actief, dus je kan niet naar de echte
top. Maar er zijn overal kraterranden
van eerdere uitbarstingen die wel
bereikbaar zijn. Prachtig landschap
overal rond deze ‘mini’ kraters!
Eerste blik op de Etna in de verte

De iets lagere craterrand waar Bea’s ouders
en Maartien omheen liepen

De rest liep een
lastiger pad vol
rollende lavasteentjes naar een
iets hogere
craterrand vanwaar
we een prachtig
uitzicht alle kanten
op hadden. De
mensjes op het pad
geven een goede
indruk van de schaal.

Laatste haven: Napels en Ercolano
Ook in Napels wilden we eigenlijk iets
anders doen dan de aangeboden excursies.
Aangezien onze privé-tour op Santorini zo
goed was bevallen, vroegen we Dana om
ook hier een privé-tour voor ons te regelen
naar de opgravingen van het oude
Herculaneum, oftewel Ercolano in het
Italiaans.

Ercolano viel in 79 AD hetzelfde lot ten deel als
Pompeï, en werd verwoest door dezelfde
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De tweede
stadjes zijn erg vergelijkbaar, maar Ercolano is
kleiner, compacter, en minder beroemd, maar
veel beter bewaard gebleven. Ook hier hadden
we een privé-gids waardoor we niet alleen veel
zagen maar ook veel leerden.

Onze activiteiten
Naast de excursies waren we vaak in of
bij het zwembad, speelden spelletjes of
deden mee aan andere activiteiten zoals
de dagelijkse dansles of de poolgames. ‘s
Avonds genoten we van goede diners in
verschillende restaurants en nagenoeg
elke avond werd besloten met een
drankje en muzikale omlijsting in de
Galaxy of the Stars. Geen slecht leven 

Doran en Yoeri deden mee aan de pool games

Samba
Musikal madness quiz in Galaxy

Iedere avond muziek en dans
in de Galaxy of Stars

Shuffleboard

Het leven op de Norwegian Spirit
Onze eerste cruise was direct een erg goede.
Iedere avond kregen we een nieuwe agenda
met alle activiteiten de volgende dag, vaak
meerdere tegelijkertijd op verschillende
delen van de boot. Vanaf de tweede dag was
de dagelijkse show ‘s avonds in Stardust
theater bij ons favoriet. Negen avonden lang
zagen we prachtige professionele zang- en
dansshows, goochelaars, luchtacrobaten,
een Flamenco gitarist, een klassiek vocaal
kwartet, en circusartiesten. Geweldig!

Torenhoog onze favoriet: aerial duo Ineffable Two
Galaxy of the Stars

Afscheidsshow in
Stardust op
de laatste
avond

