Holland America Line
De Holland America Line heeft al 140 jaar een vooraanstaande rol in de cruisewereld. De rederij biedt een luxe product en
uitstekende service. Zo zijn de hutten aan boord veelal groter dan bij andere rederijen, de openbare ruimtes ruimer en worden
er vijfsterren maaltijden geserveerd. De rederij staat bekend om de kwaliteit in service en gastronomie en om haar uitstekende
prijs-kwaliteitsverhouding. De schepen zijn relatief klein, waardoor er een bepaalde mate van intimiteit is. Daarnaast is er een
band met Nederland. Alle schepen varen onder de Nederlandse vlag en er werken Nederlandse officieren aan boord, wat zorgt
voor een stukje (h)erkenning.
Schip de Zuiderdam
De Zuiderdam is het eerste schip in de Vista klasse, gebouwd volgens klassieke nautische lijnen en in 2002 in de vaart
genomen. De capaciteit bedraagt maximaal 1964 passagiers. Naast het hoofdrestaurant de Vista Dining Room, de Dive-In bij
het zwembad en het Lido buffetrestaurant zijn er (tegen toeslag) twee specialiteiten restaurants aan boord: Het Italiaanse
Canaletto en de Pinnacle Grill. Daarnaast is er een bioscoop, kunt u genieten van Live muziek in het Lincoln Center Stage, de
B.B. Kings Blues Club en de Billboard onboard. Entertainment van topklasse wordt op het Wold Stage verzorgd. Het casino
biedt een groot aanbod aan spellen en voor kinderen tot 17 jaar is er de club hal met begeleide activiteiten. Vergroot uw kennis
over de plaatsen die u bezoekt en het dierenleven tijdens de Explorations Central lezingen van Experts en BBC Earth in
concert. Ontspannen tijdens een heerlijke behandeling doet u in de Greenhouse Spa. De inrichting aan boord wordt
gecompleteerd door een spectaculaire kunst- en antiek collectie.
Vaarschema: de Zuiderdam
Afvaart: op zaterdag 18 mei 2022

Onderstaande vaarroute en tijden zijn onder voorbehoud
Dag
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2
3
3
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Bestemming
Vancouver, Canada
Cruisen door Inside Passage
Tracy Arm, Alaska
Juneau, Alaska
Skagway, Alaska
Glacier Bay, Alaska
Ketchikan, Alaska
Cruisen door de Inside Passage
Vancouver, Canada

Aankomst

Vertrek
16.30 uur

09.00 uur
13.00 uur
07.00 uur
07.00 uur
10.00 uur

09.30 uur
22.00 uur
21.00 uur
16.00 uur
18.00 uur

07.00 uur

