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The World

door linda brands | reizen

‘S WERELDS MEEST
LUXUEUZE WOONBOOT

Stelt u zich eens voor dat u om de zoveel
dagen wakker zou kunen worden op een
andere locatie. Dat u aan boord van een luxe
schip de meest bijzonderste bestemmingen
ter wereld aandoet. En stelt u zich nu eens
voor dat u deze boot thuis mag noemen. Dát
is het concept van The World: ‘s Werelds
grootste woonboot in privébezit.
Reislustige wereldburgers die op
het bijna tweehonderd meter lange
The World Residences at Sea een
luxe-appartement of suite hebben
gekocht kunen het hele jaar door,
of wanneer het hen gerieft, aan
boord stappen en de wereld
rond te varen.
Dit gaat beduidend verder dan
een “rondje Med.” Denk eerder aan
exotische en afgelegen plekken als
de Rosszee, Melanesië, Namibië
en de oostkust van Groenland. De
uiteindelijke route wordt bepaald
door de bewoners - van de in totaal
165 appartementen - in samenspraak met kapitein.
Tailor Made Expedities
De itineraries worden vijf jaar van
tevoren bepaald en zodra overeenstemming is bereikt over het ‘waar’,
begint een team bestemmingsexperts, aan de uitwerking van het
‘hoe’. Want ook dit gaat beduidend
verder dan de gebruikelijk hop on/
hop off-bezichtiging van een stadje
of landmark. Minimaal één tot drie

keer per jaar worden complete
tailormade expedities in elkaar gezet - waarbij bewoners de cultuur,
historie en het natuurschoon van
een bestemming op een onvergelijkbare en unieke manier kunnen
ervaren. Zo voer The World vorig
jaar als eerste schip het verst
Antarctica in.
Niet alleen het schip vaart de
wereld over, de bewoners komen
ook daadwerkelijk van over de hele
wereld. Al vormen Noord-Amerikanen van de 45 verschillende
nationaliteiten aan boord nog
wel de meerderheid.
Ondertussen heeft The World al
zo’n 900 havens en 140 landen bezocht en worden er aan boord nonstop updates en upgrades gedaan
om te zorgen dat er voortdurend
iets nieuws te ontdekken valt.
Thuis voelen
Uiteraard kunnen de bewoners
zich ook naar hartenlust uitleven
op de inrichting van hun apparte-

menten. Zo heeft iedere bewoner
zijn eigen stylist om de ruimte
naar smaak in te richten en er echt
het ideale vakantiehuis van te maken, want ook al zijn er bewoners
die er wel voor kiezen full time aan
boord te zijn, gemiddeld verblijven
zij hier ongeveer vier maanden per
jaar. Het staat bewoners overigens
ook vrij om, net zoals thuis, gasten
mee te nemen op een cruise of
te ontvangen in een haven.
Omdat het schip minimaal een
aantal dagen in dezelfde haven
ligt, is er daadwerkelijk tijd om een
bestemming te verkennen. En ter
vermaak tijdens de lange dagen
op zee beschikt het schip over vijf
restaurants, zes cocktaillounges,
een tennisbaan, twee zwembaden, een spa en fitnessruimte van
7.000 m2, een hardloopparcours,
een state-of-the-art golfsimulator,
een deli, een groentewinkel, een
boutique, een bioscoop en een
wijncollectie van 18.000 flessen.
Het achterdek kan bij mooi weer
met één druk op de knop veran-

deren in een dinerplatform. Er
worden lezingen en gastcolleges
gehouden via het Enrichment
Program door onder meer Nobelprijslaureaten en met regelmaat
worden sterrenchefs ingevlogen.
Privacy
Maar meer nog dan wat dan ook
koestert men hier de privacy. Zo zijn
celebrities er niet welkom, uit angst
voor paparazzi. Niet zo heel gek,
wanneer je bedenkt dat de prijzen
van de appartementen op deze
drijvende stad gaan vanaf ca. één
miljoen tot bijna het achtvoudige
hiervan. Dat zijn nogal wat gefortuneerde families onder één dak.
Lijkt het u ook wat de wereld te
ontdekken vanaf het terras van uw
eigen drijvende appartement? Deel
te nemen aan een expeditie op Madagaskar of de Northwest Passage?
Er zijn op dit moment nog enkele
appartementen beschikbaar!
Voor meer informatie en de route
voor 2019: abouttheworld.com
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