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VOORWOORD
All Ways Cruises, dat bijna 30 jaar geleden boven de doopvont werd gehouden, is 
uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de cruisesector, waarbij zowel het aanbod 
als het marktaandeel jaar na jaar zijn toegenomen. Want All Ways Cruises heeft een 
sterke visie en eigen principes waar het trouw aan blijft: passagiers de mogelijkheid 
bieden om op kleine schepen échte reiservaringen te beleven met Nederlandstalige 
begeleiding en experts van topniveau. Omdat we, in tegenstelling tot heel wat andere 
maatschappijen, met kleinere schepen varen, kunnen we ook unieke vaarroutes 
aanbieden, langs zeeën of rivieren die door de grote cruiseschepen niet kunnen 
worden aangedaan.

Het doet me plezier al deze nieuwigheden te kunnen delen met u, die we onder onze 
ambassadeurs rekenen. We stellen u dan ook met trots onze cruises voor 2021 
voor, op het prachtige expeditie cruiseschip World Explorer. Dit luxueuze schip is 
modern, ecologisch, maar bovenal heel erg aangenaam om te vertroeven en zet onze 
passagiers aan tot “varen, beleven en dromen”. 

Tenslotte wil ik u bedanken voor uw vertrouwen in de loop van al deze jaren.

Laurent Baetens  
General manager All Ways Cruises

World Explorer
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WO R L D  E X P L O R E R
Een schip op mensenmaat …  

Luxueus, modern, ecologisch en gezellig …  
Om te varen, te beleven en te dromen 

W E L K O M  O P  D E

M O D E R N

De World Explorer koos in augustus 2019 voor het 
eerst het ruime sop. Het schip werd gebouwd op 
de scheepswerven van Viano del Casteno in Por-
tugal, een land dat bekendstaat voor zijn tradities 
op het vlak van scheepsbouw en dat al eeuwenlang 
een ontdekker van nieuwe werelden is. De World 
Explorer vaart dan ook onder Portugese vlag!

Dankzij spitstechnologie vaart de World Explorer 
overal in alle veiligheid, ook in de meest extreme 
gebieden van de planeet, tot zelfs de grenzen van 
het Antarctisch gebied. Door zijn beperkte capa-
citeit van 180 passagiers kan het schip overal ter 
wereld aanleggen, krijgt het toegang tot de meest 
afgelegen havens en nodigt het uit tot bijzondere 
reizen naar de meest ongewone gebieden.

Aan boord van de World Explorer gaan moderne 
uitrusting hand in hand met elegantie en comfort. 
Het design oogt gestroomlijnd en uitgepuurd, maar 
wordt gecombineerd met een interieur in warme en 
aangename tinten. De World Explorer beschikt over 
tal van ruimtes voor ontspanning, gezellig samen- 
zijn en het observeren van de omgeving, ook in alle 
rust voor wie dit verkiest. Dankzij de modernste 
technische uitrusting kan het schip comfortabel en 
zonder enig risico navigeren in de meest afgelegen 
zones ter wereld, maar is het uiteraard ook aange-
past aan de mooiste kustgebieden en de grote 
oceaanoversteken. 

De kleinschaligheid, elegantie, charme en 
het moderne karakter sluiten perfect aan bij 
de geest van All Ways Cruises: verfijning en 
unieke ervaringen.

 Door de beperkte omvang 
van het schip kan het overal 

ter wereld aanleggen.

  Het design oogt gestroomlijnd en 
uitgepuurd, met een interieur in 
warme tinten.



E C O L O G I S C H

Onze wereld is prachtig en iedereen wil ervan genieten. 
Juist daarom is het belangrijk om oog te hebben voor 
onze ecologische voetafdruk.

De World Explorer is uitgerust met hybride motoren 
waardoor het schip in alle havens kan manoeuvreren 
zonder schadelijke uitstoot. Door de elektrische 
aandrijving kan het bij een rustige zee bijzonder stabiel 
en in alle stilte navigeren. De Rolls-Royce motoren 
werden geoptimaliseerd voor een minimaal verbruik. 

Wanneer het schip aanmeert in de buurt van kusten, 
kan het dankzij nieuwe dynamische systemen ter 
plaatse blijven zonder ankers uit te werpen. Hierdoor 
wordt de flora op de zeebodem niet verstoord en 
blijven ecosystemen bewaard. En door de nieuwe sta-
bilisatietechnologie van de reservoirs verbeterde de 
zeewaardigheid van het schip en wordt het energie-
verbruik beperkt. 

Aan boord wordt alles in het werk gesteld om ver- 
spilling maximaal tegen te gaan: het waterverbruik, 
beperking van de hoeveelheid plastic voorwerpen, 
een goed voorraadbeheer enz. Informatie wordt digi-
taal verspreid via schermen die discreet in glazen wan-
den zijn aangebracht, waardoor het papierverbruik 
wordt verminderd. 

De World Explorer sluit op die manier volledig aan  bij 
de eisen voor een duurzaam engagement, één van de 
basiswaarden van All Ways Cruises.

   De Rolls-Royce 
motoren werden 
geoptimaliseerd 
voor een minimaal 
verbruik.

   Digitale verspreiding 
van informatie om 
het papierverbruik 
te beperken.

 Nieuw dynamisch systeem wanneer 
het schip stil ligt, om de flora op de 

zeebodem geen schade toe te brengen



R U I M

Door zijn beperkte afmetingen doet het schip 
eerder denken aan een yacht dan aan een grote 
pakketboot (het schip is 126 m lang en 19 m breed). 
Toch is de binnenruimte van de World Explorer erg 
ruim en aangenaam. Passagiers worden er in het 
grootste comfort verwelkomd.

De ruime kajuiten bevinden zich allemaal langs 
de buitenzijde van het schip. De meeste kajuiten 
zijn meer dan 20m² groot, met een salonruimte 
om te genieten van het panoramische zicht.

Twee dekken zijn volledig bestemd als collectieve 
ruimte. Dek 4, met een ruime receptie, geeft toegang 
tot verschillende zones: een comfortabele confe-
rentiezaal, een groot salon met bar, een restaurant, 
een casino, een bibliotheek, een boetiek en een 
buitendek waar men iets kan drinken of lunchen. 

Dek 7, dat ideaal gelegen is bovenaan het schip, 
geeft toegang tot een prachtig ‘Observatiesalon’ 
met panoramisch zicht. Hier bevinden zich ook 
een fitnesszaal, een wellness, een verwarmd 
buitenzwembad met ligzetels en twee jacuzzi’s. 
Op dek 8 is er zelfs een looppiste. 

Overal verspreid over de World Explorer zijn er tal 
van plekken en ruimtes die uitnodigen tot rust of 
juist tot ontmoetingen met de andere passagiers, 
al naargelang ieders stemming op dat moment.

 De ruime kajuiten 
bevinden zich allemaal 

langs de buitenzijde 
van het schip.

Een verwarmd 
buitenzwembad 

en 2 jacuzzi’s

   Het Observatiesalon 
biedt een prachtig 
panoramisch zicht



G E Z E L L I G

Gemoedelijkheid en Nederlandstalige reis- 
begeleiding zijn vaste begrippen voor het concept 
van All Ways Cruises. Aan boord van ons nieuwe 
schip, de World Explorer, wordt alles gedaan om 
deze belangrijke waarden te belichamen.

Aan boord staat het team van All Ways Cruises 
op elk moment tot uw dienst. De cruisedirector, 
de reis- begeleiders, de voordrachtgevers, artisten ... 
allemaal zorgen ze voor de nodige activiteiten en 
animatie, zowel overdag als ‘s avonds. Ze zorgen 
voor de begeleiding bij de uitstappen, zetten alles 
in het werk om uw cruise optimaal te laten verlopen 
en delen in uw enthousiasme. Er worden nauwe 
banden gesmeed onder gelijkgestemden.

Terwijl bij andere cruises soms op één schip duizen-
den passagiers met uiteenlopende nationaliteiten 
worden verwelkomd, staat All Ways Cruises met 
de World Explorer garant voor intieme, tweetalige 
(Nederlands / Frans) cruises waar men trouw blijft 
aan het oorspronkelijke concept.

  Conferenties 
door experts in 
het auditorium

Onze belofte : uitzonderlijke ervaringen tijdens  
bijzondere cruises met Nederlandstalige reisbegeleiding!

 
 Tal van ruimtes voor gezellig samenzijn

   Het Lido Café is ideaal voor een drankje of een snack 
aan het zwembad.



RUIMTES WAAR HET GOED VERTOEVEN IS

De World Explorer werd ontworpen door grote 
cruisespecialisten met aandacht voor het ont-
dekken van de wereld en de natuur. Zij gaven het 
schip daarom tal van binnen- en buitenruimten  
van waar men op elk moment kan genieten van 
het adembenemende uitzicht. Zowel vanuit de 
comfortabele fauteuils op het Observatiedek 
(dek 8), als vanuit de comfortabele fauteuils in het  
Observatiesalon (dek 7), ) geniet u op elk moment 
van een uitzonderlijk panoramisch zicht. Of trek u 
terug in de aangename bibliotheek  die dag en nacht 
open is, om er te lezen of een partijtje te kaarten, 
schaken of scrabbelen, uiteraard steeds met zicht 
op zee. Of deel een moment van gezelligheid bij 
een heerlijke koffie in de Explorer-lounge of in het   
rooksalon  (dek 4). 

De voordrachten door experts vinden plaats in 
een elegant auditorium dat perfect is uitgerust 
met een reusachtig scherm en comfortabele 
zetels. Om u te ontspannen is er aan boord 
een casino, een wellness met producten van 
l’Occitane waar men terecht kan voor verzorg- 
ingen en massages, een goed uitgeruste fitness 
en een looppiste op het buitendek. In de buurt 
van het verwarmde buitenzwembad vindt u tal 
van ligzetels, twee jacuzzi’s, het Lido Café en een 
buitenrestaurant voor een kleine snack of lekkere 
salade tussendoor.

WO R L D  E X P L O R E R
Het nieuwe zeeschip van All Ways Cruises 

om te varen, te beleven en te dromen

HET LEVEN AAN BOORD VAN DE 

Onder de centrale lichtkoepel van het Observatie- 
salon bevindt zich een indrukwekkend, rond 
digitaal scherm. Dit toont in realtime beel-
den van het onderwaterleven dat met 
speciale camera’s wordt gefilmd onder de romp van 
het schip. Beelden die garant staan voor een origi-
nele zintuiglijke ervaring van het zeeleven onder en 
boven het wateroppervlak.

Op het schip is er ook een boetiek, met kleding 
(sweaters, polo’s, T-shirts, handschoenen en 
windjekkers ...), postkaarten, toiletartikelen en 
souvenirs.

 Bar van de Explorer-lounge



 Sea Spa by l’Occitane - Sauna  Rooksalon met een ruime keuze aan sigaren en sterke dranken

 Observatiesalon - Koepel en digitaal scherm



HET RESTAURANT
Het restaurant (dek 4) serveert voor het diner  een 
lekkere en verfijnde keuken à la carte, in één enkele 
dienst. De borden worden à la minute klaargemaakt, 
wat garant staat voor versheid en een maximale 
afstemming op uw wensen. 

Het ontbijt en de lunch worden meestal geserveerd 
in buffetvorm. Men kan binnen of buiten eten, al 
naargelang uw eigen voorkeur en het weer. In de na-
middag wordt u verwend met koekjes en gebak. Op 
elk moment van de dag is er gratis water en zijn er 
warme dranken beschikbaar. Bij het diner wordt er 
bovendien zonder toeslagen een excellente selectie 
wijnen geserveerd.

 Restaurant 

 Service à la carte voor het diner

 De tafel van de commandant

 De indrukwekkende glazen wanden van het restaurant



DE EXPEDITIERUIMTE
De World Explorer is een schip dat is uitgerust 
voor expedities in de meest afgelegen gebieden 
van de wereld, en in het bijzonder het noord- en 
zuidpoolgebied. Dankzij de versterkte romp en de 
spitstechnologie, de 18 Zodiacs© en de zeekayak-
ken kan men gebieden verkennen waar geen of 
weinig mensen komen. In de zone bestemd voor 
het ontschepen met de Zodiacs© zijn er tal van 
opbergruimtes voor het expeditiemateriaal en een 
vestiaire. In deze ruime zones kunnen de passa-
giers zich comfortabel klaarmaken voor uitzon-
derlijke avonturen. Voor het ontschepen zijn er 
uitklapbare ladders die vlot toegang geven tot de 
Zodiacs©.

Een warme muts tot over 
de oren en een sjaal of een 
bivakmuts

Een zonnebril 
met een hoge 
UV-bescherming. 
Zonnecrème
(sunblock)

Een expeditiejas

Waterdichte handschoenen en 
thermische onderhandschoenen

Warme broeken/
fleecebroeken en 
waterdichte broeken

Thermisch ondergoed

Wollen sokken of 
warme synthetische 
stokken (3 à 4 paar)

 Noodzakelijke uitrusting voor de expedities



 Badkamer  Salon

 Explorer Suite met terras



DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer, verdeeld over 
drie dekken, zijn allemaal langs de buitenzijde 
gelegen, met ramen van uiteenlopende grootte 
al naargelang de gekozen categorie (gewoon raam, 
schuifraam met of zonder balkon of terras). 

De kajuiten zijn bijzonder ruim (17 tot 44 m²), 
waarbij de meeste meer dan 20m² groot zijn. 
Ze hebben allemaal een salonhoek, van diverse 
omvang, met tafel, fauteuils of sofa. De kajuiten 
hebben steeds een groot dubbel bed of twee 
enkele bedden, een televisie, een minibar, een 
individueel afstelbare airco, een haardroger en 
een kluisje. De badkamers zijn uitgerust met een 
inloopdouche. Enkele suites beschikken over een 
terras met ligzetels, een salon én een bureau-
hoek, twee lavabo’s en een bad in de badkamer. 

 Explorer Suite met terras - Dekken 5 en 6

 Junior Suite met balkon - Dek 6

 Deluxe kajuit met vast panoramisch raam - Dekken 5 en 6

 Deluxe kajuit met balkon - Dekken 5 en 6

 Navigator Suite met terras - Dekken 5 en 6

 VIP Suite met terras - Dek 5

ENKELE VOORBEELDEN 
VAN KAJUITINRICHTINGEN



WO R L D  E X P L O R E R
P L A N  V A N  D E

Helikopter-
platform

Loop-
piste Fitness

Buiten- 
restaurant

Zwembad 
met jacuzzi Lido Café Observatiesalon

Dokter

Loopbrug 
Commandant

AuditoriumExplorer-
lounge

Restaurant Casino
Rokerssalon

Boetiek

Bibliotheek

Receptie

 Dek 7   Receptie



TECHNISCHE 
FICHE

Bouwjaar: 2019 • Capaciteit: 180 passagiers 
• Bemanningsleden: 125 • Lengte: 126 m • 
Breedte: 19 m • Diepgang: 4,75 m • Motoren: 
2x Rolls Royce 9000 kw hybride/elektrisch 
• IJsklasse: 1.B • Snelheid: 16 knopen • 
Portugese vlag • Voltage: 110 / 220 V.
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Categorie 1

Categorie 4

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 5

Categorie 6

Categorie 7

Categorie 8

Categorie 9

Categorie 1 - Dek 3 
Expeditie kajuit met vast venster

Dek 8

Dek 7

Dek 6 

Dek 5

Dek 4

Dek 3

Categorie 2 - Dek 5 
Deluxe kajuit met vast panoramisch venster

Categorie 3 - Dek 6 
Deluxe kajuit met vast panoramisch venster

Categorie 4 - Dek 5 
Deluxe kajuit met balkon

Categorie 5 - Dek 6 
Deluxe kajuit met balkon

Categorie 6 - Dek 6  
Junior Suite met balkon

Categorie 7 - Dek 5 en 6 
Navigator Suite met terras

Categorie 8 - Dek 5 
VIP Suite met terras

Categorie 9 - Dek 5 en 6 
Explorer Suite met terras



INBEGREPEN IN DE PRIJS Het transport vanuit ver-
schillende Belgische en Nederlandse steden naar de insche-
pingshaven (vliegtuig of autocar naargelang de cruise); de 
luchthaventaksen (indien van toepassing) en de haventaksen, 
variabel en onderhevig aan wijzigingen; verblijf aan boord in 
de gekozen categorie en kajuit; volpension (ontbijt, lunch, thee 
in de namiddag, diner) en water, wijn, thee of koffie tijdens de 
maaltijden aan boord; alle activiteiten en animatie aan boord 
(cocktail, Kapiteinsavond, workshops, shows); bagagedragers bij 

in-en ontscheping; servicekosten van het boordpersoneel; de 
diensten van een cruisedirector en zijn team; een reeks voor-
drachten gebracht door een expert van de regio.

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS Dranken, andere dan 
deze die vermeld zijn; facultatieve excursies; persoonlijke 
uitgaven; reisverzekeringen. De algemene verkoopvoorwaar-
den zullen integraal gecommuniceerd worden aan de klant 
voor het afsluiten van het reiscontract.





World Explorer
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INLICHTINGEN & RESERVATIE


