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Recordaantal cruiseschepen & topentertainment op water en vasteland  

Hamburg Cruise Days 2017: eersteklas maritiem event 

 

Ulvenhout, 31 juli 2017. Reserveer 8 tot 10 september alvast in de agenda! Hamburg is dan dé place to be 

tijdens de zesde editie van het grootste cruisefestival ter wereld: de Hamburg Cruise Days. Een 

recordaantal van elf cruiseschepen doet Hamburg aan tijdens het evenement. Naast het fantastische 

entertainment op het water zoals de Grand Parade, een vuurwerkshow en de Hamburg Cruise Night, is er 

óók op het vasteland veel te beleven. Bezoekers hebben de mogelijkheid zich onder te dompelen in een 

levendig programma waar vijftien thema-eilanden en een divers entertainmentprogramma onderdeel van 

zijn. Dit eersteklas maritiem event, dat wederom honderdduizenden cruisefans naar de waterkant in 

Hamburg zal brengen, is absoluut een bezoek waard.  

 

Indrukwekkende cruiselocatie 

Hamburgs reputatie als cruiselocatie is indrukwekkend. In 2016 deden 171 schepen met meer dan 710.000 

passagiers de haven aan, waarmee alle vorige cruiserecords van Hamburg teniet gedaan werden. Dit jaar 

verwacht cruisehaven Hamburg ongeveer 200 schepen met circa 800.000 passagiers te verwelkomen. De 

toenemende populariteit van cruises is te danken aan de aantrekkingskracht van publiekstrekkende 

evenementen zoals de Hamburg Cruise Days.  

 

De cruiseschepen 

Negen magnifieke cruiseschepen en twee riviercruiseschepen, dé sterren van de Hamburg Cruise Days, doen 

dit jaar de haven aan tijdens het maritieme evenement: de AIDAprima (AIDA Cruises), de Silver Wind (Silversea 

Cruises), de Norwegian Jade (Norwegian Cruise Line), EUROPA en EUROPA 2 (Hapag-Lloyd Cruises), de MSC 

Preziosa (MSC Cruises), de Mein Schiff 3 (TUI Cruises), de Albatros en de Amadea (Phoenix Reisen), de Sans 

Souci (Plantours Cruises) en de Katharina von Bora (nicko cruises). 

 

Hoogtepunten op het water  

 Het recordaantal cruiseschepen zorgt voor de grootste Grand Parade sinds de start van het event. Op 

zaterdagavond 9 september varen zes cruiseschepen – met de AIDAprima voorop en onder begeleiding van 

24 escortschepen – de rivier de Elbe op tegen een achtergrond van vuurwerk. "Het wordt een parade die 

het woord ‘superlatief’ een nieuwe dimensie geeft,” zeggen organisatoren Uwe Bergmann en Katja Derow. 

De totale lengte van de schepen op de Elbe bedraagt 1.575 meter, met een gewicht van 502.946 bruto 

registerton en 17.140 passagiers die de stad vanaf het water bewonderen. “Dit maakt de parade een 

onvergetelijke catwalk op het water."  

 Andere hoogtepunten op het water zijn de vuurwerkshow van Silversea Cruises en de Hamburg Cruise 

Night op vrijdag. Op deze avond is het mogelijk om een cruise over de rivier te maken op één van de talrijke 

passagiersschepen.  

 

  

http://www.hamburgcruisedays.de/en/
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Hoogtepunten aan wal 

 In 2017 heeft het evenement vijftien thema-eilanden aan de waterkant, waar bezoekers kunnen genieten 

van een boeiend en kwalitatief hoogwaardig programma. Cruisemaatschappijen hebben bijvoorbeeld 

speciale promotie-acties: AIDA Cruises, premiumpartner van de Hamburg Cruise Days, is gastheer van 

‘AIDA Holiday World’ met het beste uitzicht op de Elbe. Bij ‘Dinner in the Sky’ van Hapag-Lloyd Cruises 

genieten gasten van een exclusief menu en een adembenemend uitzicht over de haven van bovenaf. Op de 

Mediterranean MSC Cruises Terraces biedt een kabelballon een uniek uitzicht over de haven van Hamburg. 

Costa Cruises nodigt bezoekers uit de unieke Italiaanse benadering van cruises te komen ontdekken. TUI 

Cruises biedt een virtuele rondleiding over een cruiseschip in ‘Mein Schiff World’, terwijl cruisemaatschappij 

Norwegian Cruise Line op hun Promenade Deck tegenover de haven laat zien wat een cruisevakantie zo 

speciaal maakt. Andere thema-eilanden zijn Art & Culture en Health & Fitness. Op veel thema-eilanden 

worden diverse gerechten en drankjes naar keuze geserveerd.  

 Daarnaast kunnen de bezoekers genieten van een zeer divers entertainmentprogramma met talrijke 

podia met muziek, shows, presentaties en de ‘Flying Cruise Show’.  

 Een nostalgische, maritieme markt met geweldige stands waar kunst en ambachtelijk handwerk verkocht 

worden, vormt de perfecte plek om te shoppen.  

 In de Market of Dreams kunnen vakantiedromen worden verwezenlijkt. Hier krijgt de bezoeker alle 

informatie over de aantrekkelijkste vakantiebestemmingen ter wereld.  

 Op het Rioja Gourmet Terrace kunnen gasten genieten van heerlijke wijn, tapas en een Spaanse fiesta. 

 

Blue Port Hamburg  

Sinds 2008 zorgt het lichtkunstproject ‘Blue Port Hamburg’ van artiest Michael Batz traditiegetrouw voor een 

unieke achtergrond. In 2017 keert het kunstwerk terug en worden de mooiste attracties in de haven 's nachts 

opgelicht door een magisch blauw licht. Tijdens het weekend van de Hamburg Cruise Days creëert de ‘Blue Port’ 

een unieke en onvergetelijke sfeer tegen een dito achtergrond. Meer dan 100 objecten in en rondom de haven, 

tussen de bruggen over de Elbe en de stadswijk Övelgönne worden verlicht - onder andere gebouwen, torens, 

terminals, bedrijfsvoertuigen, kades, kranen, aanlegsteigers, pontons en schepen - in een dynamisch, 

adembenemend kunstwerk: een sensuele ervaring die uniek is voor Hamburg. Blue Port Hamburg start al op 1 

september met een officiële ‘Light Up’-ceremonie.  

 

Eersteklas maritiem evenement 

De Hamburg Cruise Days is één van de belangrijkste evenementen op de kalender van de stad. De aanblik van 

schepen die op majestueuze wijze tegen de achtergrond van de haven in het hart van de stad voorbij varen, 

geeft het imago van de stad een enorme boost. De organisatoren hebben zich erop toegelegd er een 

onvergetelijk evenement van te maken. "De Hamburg Cruise Days brengen schepen en mensen samen tijdens 

een innemend en inspirerend evenement. Met het nieuwe herkenningspunt in de haven - de concertzaal 

Elbphilharmonie - zullen er duizenden foto's van een blauw verlichte haven de wereld overgaan die het 

inspirerende contrast van de stad benadrukken", aldus Michael Otremba, Managing Director van Hamburg 

Convention Bureau GmbH.  
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De organisatoren van het evenement hebben er alle vertrouwen in: "Met de hoogtepunten op het water, Blue 

Port Hamburg en het geweldige activiteitenaanbod langs de waterkant, worden de Hamburg Cruise Days van 

2017 een onvergetelijk evenement voor de inwoners én bezoekers van Hamburg, met een aantrekkingskracht 

die tot ver buiten Hamburg en Duitsland zal reiken." 

 

Voor meer details over het programma, de thema-eilanden en de deelnemende schepen kunt u terecht 

op de website: http://www.hamburgcruisedays.de/en/.  

 

Facebook: http://www.facebook.com/HamburgCruiseDays    

Twitter:  @CruiseDays2017  

Instagram: instagram.com/hamburgcruisedays   

 

 

Noot voor de redactie 

TALK ABOUT is het PR-bureau voor Hamburg Cruise Days in Nederland. Neem voor meer informatie, 

het aanvragen van beeldmateriaal en interviews of persbezoeken contact op met TALK ABOUT: 076 

581 54 66 info@talkabout.nu  

 

Op onze beeldbank kunnen direct hi res beelden gedownload worden. 
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