
Verslag van de tweede dag (Jill en Iris) 

Vandaag, de tweede dag van onze reis, hebben we een combinatie gehad van Marseille en het schip. 

Om acht uur moesten we klaarstaan, gepakt en gezakt met onze koffers. We zijn de dag begonnen 

met een klein ontbijtje op bed, bezorgd door meneer Verhavert en meneer Hoste. We zijn begonnen 

aan de vissershaven en hebben daarna nog een zevental gidsingen gedaan in de voormiddag. We 

hebben de voormiddag afgesloten met het prachtige  Vieille Charité, dat Vincent voor ons gegidst 

heeft. 

(In de voormiddag bezochten we de Vieux Port (met het dagelijkse vismarktje), de Quai des Belges en 

de Canebière. We wandelden verder door de haven naar het mooie stadhuis, terwijl rond ons de hele 

en halve marathon gelopen werd. De Eglise Saint-Laurent was een schattig Romaans kerkje en een 

mooie inleiding op de immense neo-Byzantijnse Cathédral de Major. Tussendoor leerden we ook Fort 

Saint-Jean beter kennen, nvdr.)  

 

 Dan namen we het openbaar vervoer om tot aan het schip te geraken. Het was zeer hectisch, 

doordat we onze koffers mee moesten nemen. Daarom kon niet heel de groep samen op één metro. 

Vervolgens namen we met de hele groep een bus naar het schip. Maar het was toch nog een eindje 

wandelen van de busstop tot aan het schip zelf. Omdat we aan zee waren was er zeer veel wind, we 

waaiden bijna weg. Eens aangekomen moesten we stoppen bij een aantal controleposten, voordat 

we op het schip mochten.  



 

Wanneer we eindelijk aan boord waren was iedereen heel verrast van wat we zagen binnenin het 

schip. Het is werkelijk een drijvend paradijs. Iedereen ging meteen naar het buffet, vanwege het 

stevig voormiddagprogramma. Na het buffet moesten we naar de ‘Muster Drill’, hier kregen we meer 

uitleg over de maaltijden, de evacuatie, enzovoort. Dan hebben we ons kunnen installeren in onze 

kamers en het schip een beetje kunnen verkennen. Iedereen had een beetje een onevenwichtig 

gevoel op het schip. Het leek alsof alles draaide. We moeten nog wennen aan het gevoel van een 

drijvend hotel. 

 

Later deze dag hebben we gegeten in het à la carte restaurant, Fiorentino. Het was zeer lekker en we 

hadden zeer vriendelijke obers. Tegen de avond zijn de meesten het schip nog wat meer gaan 

verkennen, terwijl andere wat rust namen. Het was een vermoeiende, maar zeer aangename dag. 

Dan is het nu tijd om in ons bedje te kruipen en ons voor te bereiden op het pittig programma 

morgen in Barcelona.  


