Studiereis verslag mini introductie cruise Norwegian Gem, oktober 2007.

Met de gloednieuwe Norwegian Gem maakte ik op 4 oktober 2007 een 2 daagse cruise mee van
Rotterdam naar Dover.
De Gem heeft 15 dekken en kan totaal 2380 gasten herbergen. De inrichting is kleurrijk maar wel
smaakvol, op elkaar afgestemd.
Norwegian hanteert het zogenaamde Free Style concept. Dit houdt in dat er geen verplichte diner
zittingen en formele avonden zijn. Avondjurk of smoking is dus niet verplicht. De Gem heeft 10
restaurants, elk met een eigen thema, en 11 bars en lounges.
Alle maaltijden in het buffetrestaurant en een aantal andere restaurants zijn inbegrepen in de reissom.
Voor de specialiteitenrestaurants is een bijbetaling vereist. Deze varieert van USD 10 tot USD 20 per
persoon. Koffie, thee en water zijn de gehele dag gratis verkrijgbaar in de daarvoor bestemde apparaten.
Voor de speciale koffie/thee in de bars dient u wel te betalen.

Er is veel te doen aan boord. Om de pondjes van het heerlijke eten
kwijt te raken is er een fitness ruimte aanwezig, al of niet onder
begeleiding van een personal trainer. Er is een hippe disco voor de
jongeren en een disco voor de jongere ouderen. Verder zijn er een
bowlingbaan, klimwand,
diverse dekspelen zoals
schaakspel en tafeltennis. Er
is zelfs een voetbal- en
basketbalveld.
Uiteraard ontbreekt een
zwembad niet, compleet met
glijbaan en whirlpools.
Er is geen overdekt zwembad
aan boord.

Er is animatie en kinderopvang en diverse faciliteiten voor (kleine) kinderen.

Elke avond vindt er in het theater een professionele show plaats en er is een casino. Wanneer u geen zin
heeft in dansen of een show kunt heerlijk loungen op dek of in één van de vele bars.

De Gem beschikt over diverse typen comfortabele hutten. Binnenhutten, buitenhutten, buitenhutten met
balkon, mini suites, penthouses en wel heel bijzondere Courtyard- en Garden Villa’s en een Owner suite.
Zelf verbleef ik in een mini suite. Deze is heerlijk ruim met een apart
zitgedeelte en balkon. Een
balkon is een echte aanrader.
De frisse lucht is heerlijk en je
hoort het ruisen van de zee.
‘s Nachts kunt u de balkondeur
eventueel openlaten.

De Garden villa en Courtyard villa’s bevinden zich op een afgescheiden gedeelte van het schip op dek 13
en 14. De Garden Villa beschikt over een woonkamer, 3 slaapkamers met ieder een badkamer, een eigen
tuin met hot tub, terras met mogelijkheid om te dineren.
Bovendien heeft de villa toegang tot de 1 dek lager gelegen Courtyard met privé zwembad (met
schuifdak), whirlpools, lounge gedeelte en apart zondek.
Om deze courtyard zijn
de courtyard villa’s
gesitueerd, allen met
woonkamer, minimaal 1
aparte slaapkamer met
eigen douche. Deze
hebben allemaal een
balkon.
Bovendien bevindt zich
hier nog 1 luxe
penthouse (incl.
vleugel.)

Helemaal genieten is het in de mooie Spa waar vele behandelingen mogelijk zijn, tegen betaling. Ook
tanden laten bleken behoort tot het assortiment.
Er is zelfs een ruimte waar je een privé behandeling voor twee kunt krijgen. U gaat eerst 45 min heerlijk
bubbelen in een 2 pers. jacuzzi met kaarslicht en daarna volgt een heerlijke massage.

Eén nachtje was voor mij te kort op dit heerlijke schip.
Jong tot oud kan zich hier vermaken en hierdoor is het zeer geschikt voor trips met meerdere familie
generaties.
Voor meer informatie kunt u uiteraard bij ons terecht.
Travel Specialist
Lien Luigjes.

