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Thuis op zee
T

he World is niet zomaar een
cruiseschip: de 165 studio’s,
appartementen en penthouse suites
zijn eigendom van de opvarenden. De
woonruimtes kunnen volledig naar eigen
smaak ingericht worden, zodat de eigenaren
zich helemaal thuis voelen. De
vakantiewoningen op zee zien er dan ook in
weinig gevallen nog hetzelfde uit als toen zij
in 2002 werden opgeleverd.
Interieurdesigners passen ook de
gemeenschappelijke ruimten ieder jaar aan.
De community stemt samen over welk
gedeelte een metamorfose nodig heeft en
hoe dat eruit moet komen te zien. Een soort
Vereniging van Eigenaren, maar dan beter;
zelfs het servies in de restaurants mag
uitgekozen worden door de bewoners.
Nautique is uitgenodigd door een Vlaams
stel, dat liever niet bij naam genoemd
wordt, om een kijkje te nemen in hun
‘vakantiesuite’. De persoonlijke voorkeuren
maken het appartement huiselijk, in
tegenstelling tot een suite op een
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Als je geen genoeg krijgt van de wereld ontdekken met een
cruiseschip, waarom zou je er dan niet op gaan wonen? Aan
boord van The World leeft een kleine community van gelijkgestemden, die samen in alle comfort de wereld ontdekt.
cruiseschip, die vaak iets weg heeft van een
hotelkamer. “We zijn er een aantal maanden
per jaar,” vertelt de dame. “We werken
allebei nog, dus meer lukt helaas ook niet.
Gelukkig vinden onze kinderen het ook leuk
om gebruik te maken van deze
mogelijkheid, dus het appartement is goed
bewoond.” Momenteel kan kleinzoon elk
moment terugkomen van het zwembad
voor zijn middagdutje, dus is het tijd om
aan de lunchtafel verder te praten. Het stel
vertelt in geuren en kleuren over hun reizen,
de een nog spectaculairder dan de ander.
“We bepalen samen met de andere
eigenaren waar het schip naartoe gaat. We
krijgen een aantal routes gepresenteerd, nu
stemmen we voor de route van 2020.”
De visie achter The World was om een
manier te creëren waarop reizigers nooit
van boord hoefden te gaan. Zo lang als ze

wilden zouden eigenaren kunnen varen in
alle comfort van een eigen woning.
Daarvoor werd in 1997 een team van
ervaren professionals verzameld, dat
begon te werken aan het eerste schip
waarop mensen de hele wereld konden
over varen zonder hun huis te verlaten.
Drie jaar later had ze haar maidentrip en
in 2003 kochten de bewoners het schip.
De meeste eigenaren passen hun vakantie
aan op de bestemmingen die zij graag
willen aandoen, maar er zijn ook enkelen
die daadwerkelijk op het schip wonen.
Een buitengewone manier om van je oude
dag te genieten, met alle nodige zorg aan
boord. Wie een appartement wil
bemachtigen, zal eerst door een screening
moeten. Geen feestbeesten aan boord,
maar gelijkgestemden die elkaar in hun
waarde laten.
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