
EEN DAG OP ZEE... ERVARINGEN VAN ONZE LEERLINGEN! 

 

Vandaag vertoefden we een hele dag op zee, onderweg van Palma de                                                        

Mallorca naar Palermo. Onze leerlingen hadden de zware taak gekregen om 

de faciliteiten aan boord te verkennen! ’s Avonds sloten we gezamenlijk af 

met de galamaaltijd! Hieronder lezen jullie de belevenissen van ‘onze 

toeristen’. 

 

 

 

 

We mochten vandaag wat uitslapen na een lange nacht met wat storm op zee. Overdag moesten we 

alle faciliteiten gaan bezichtigen en het personeel ondervragen. We hebben lage functies gezien zoals 

een cabin crew maar ook hoge functies zoals een Hospiltality Service Senior Specialist. We hebben ook 

the voice of the sea gaan kijken in het prachtig theater. Achteraf hadden we een meet & greet met de 

Tenor van het schip. Ook hebben we de kapitein zitten zoeken en een afspraak met hem gekregen in 

de late avond. Na enkele vragen mochten we een foto met hem nemen. Het was een hele leuke dag 

waar we verschillende nationaliteiten zijn tegengekomen en hebben ondervonden dat iedereen op dit 

schip super vriendelijk en beleefd zijn. Nu weten we hoe alles in mekaar zit op een cruise schip. 

Kitana, Thalia, Ilias en Mirko 

  

  



De dag op zee hebben we vooral de faciliteiten aan boord uitgeprobeerd , maar natuurlijk hebben we 

ook heel de dag activiteiten meegedaan die de cruise aanbood. We hadden een hele planning gemaakt 

en hebben 3 verschillende dans initiaties gevolgt : Salsa,Charlestone en Merengue dit was het tofste 

wat we in de hele dag gedaan hebben. We hebben ook de voice at sea gekeken waar we mee hebben 

kunnen stemmen. Naast alle leuke en leerijke activiteiten hebben we ook servietten leren plooien. 

Daarnaast hebben we ook van het uitgebreid buffet in de middag genoten en in de avond zijn we naar 

het a la carte restaurant geweest waar we gevierd hebben dat Costa cruises 70 jaar bestaat. 

 

 

Groetjes de altijd zonnige Luna, Luisa en Yulitza uit 6 Toerisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag was het tijd voor een rustige dag op zee. Het was ook eens een dag dat we wat langer konden 

uitslapen en rustig konden ontbijten. De eerste activiteit dat we deden was informatie verzamelen van 

het personeel dat op de boot werkte. Dan was het al tijd voor het middageten en daarna zijn we op 

zoek gegaan naar alle faciliteiten van de boot. Eerst zijn we naar de Jacuzzi geweest en dan naar de 

gameroom waar we allerlei spelletjes hebben gedaan. Uiteindelijk zijn we nog gaan fitnessen en gaan 

lasershooten. In de avond was het tijd voor het Captains dinner, waar we een dresscode moesten 

dragen. Dit was onze dag. 

 

Groetjes Nico, Jan, Jonathan en Michiel uit 5 en 6 Toerisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vandaag was de dag op zee. Een dag waar we alle faciliteiten mochten uit proberen. Eerst hebben 

we goed uitgeslapen en hebben we rond 9u30 lekker genoten van ons uitgebreid ontbijt. Rond 12u 

hebben genoten van de jacuzzi samen met Nico, Jan, Jonathan, Jelty en Michiel. Het was lekker 

warm. Ondertussen koelde we onszelf af met paar cocktails zonder alchohol. Achteraf zijn we 

begonnen met onze opdracht. We vroegen aan verschillende werknemers aan boord wat hun 

afkomst is, hun werkpositie en de talen dat ze spreken. Ook hebben we alle mogelijke faciliteiten 

bezocht. Daarna hebben we geluncht bij het buffet. Nadat hebben we met de klas een gezamelijk 

dutje gehad.  

Het grote moment was aangebroken. Ik (Tana) keek er heel lang naar uit, namelijk het Gala dinner. 

Na ons dutje hebben we ons klaargemaakt en heb ik (Tana), mijn mooiste jurk aangetrokken. Het 

diner was heel chique en iedereen van de klas zag er geweldig uit. We aten in het ‘A la carte’ 

restaurant en namen prachtige groepfoto’s. 

Groetjes Tana en Mirah uit 5 Toerisme  

 

 

 

Vandaag hebben we alle faciliteiten van het schip uitgeprodeerd. Onder andere de speelruimte, waar 

we op de motors hebben gereden. In middag zijn we naar het theater gegaan, daar vond the voice of 

the sea plaats. We zijn ’s avonds na het eten op de foto gegaan met onze ober, Bryan. We hebben 

later op de avond ook nog in een labyrinth met lasers gelopen. Het was een rustige dag, waar we veel 

hebben ontdekt. 

Veel groetjes Jill, Alexandra, Luisa, Zenzi en Iris uit 5 en 6 Toerisme. 

 

 

 

 

 



Wij hebben vandaag vele faciliteiten aan boord geprobeerd, en vonden ze allemaal heel leuk. We 

hebben bijvoorbeeld eerst het casino geprobeerd maar helaas niets gewonnen. We zijn ook gaan 

fitnessen voor ongeveer een half uurtje. Daarna zijn we eerst in het gewone zoutwaterzwembad op 

het lido deck gaan zwemmen en daarna in de jacuzzi. Vervolgens zijn we naar het top deck gegaan 

om te gaan sporten. We hebben een fransman ontmoet waarmee we een potje basketbal hebben 

gespeeld en daarna hebben we met een groep onbekenden een match volleybal gespeeld. Verder 

hebben we nog enkele bars geprobeerd en langs de kapel en de bibliotheek geweest en voor de rest 

hebben we wat rondgewandeld en rondgekeken op de boot. 

Groetjes van Cedric & Vincent uit 5 Toerisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb me vooral geamuseerd vandaag in de jacuzzi waar ik het grootste deel van de voormiddag heb 

doorgebracht. Ook van het buffet heb ik enorm genoten vandaag want het waren hamburgers met 

frieten en die hebben me echt gesmaakt. Vervolgens heb ik ook elke dag opnieuw mijn 

smaakpapillen verwend met de heerlijke cocktails die hier te verkrijgen zijn. Ten slotte heb ik ook nog 

een fotoshoot gedaan waarvan de foto’s onwaarschijnlijk mooi waren , helaas van de prijs 

daarentegen. Zo als je kan lezen heb ik me dus enorm vermaakt. 

Groetjes van Jelty Daelman uit 5 toerisme.  

 

 

Het eerste wat we vandaag hebben gedaan is in de fitness aan onze  conditie werken, daarna zijn we 

gaan lunchen bij het buffet. Het eten was heel uitgebreid van bami tot hamburgers. Daarna hebben 

we genoten van (alcoholvrije) drankjes in verschillende bars. Daarna hebben we ons geamuseerd in 

het casino en in de game room. Na het bezoek daaraan zijn we naar de jacuzzi 

gegaan waar we een uur gerelaxed hebben en dan was het tijd voor het 

avondeten in het reastaurant à la carte. Vandaag hebben we ons heel hard 

geamuseerd zoals de rest van de dagen die al voorbij zijn gegaan op de cruise.  

Met toeristische groeten 

Altin Sylmetaj & Jordy Van Broeckhoven 


