
LIFESTYLE CRUISE!... Ben jij al bekend met deze sexy en ondeugende vorm van 

cruisen? 

Stel je voor; een week lang samen genieten op een luxe cruiseschip vol met sexy en open minded mensen. Overdag genieten van 

het lekkere weer. ’s Avonds in je uitdagende outfit dineren in een van de vele restaurants, daarna naar het theater, het casino of 

uit je dak gaan op het themafeest van die avond? Er is voor ieder wat wils op zo’n erotische en energieke cruise van Bliss Cruise, 

Desire Cruises. Op deze ‘clothing optional’ cruise vier je geen vakantie tussen de andere passagiers, maar MET de andere 

passagiers. Maak je op voor één van de vele themafeesten en leer veel nieuwe mensen kennen in een Caribische sfeer en sexy 

ambiance die je stoutste dromen zal overtreffen. 

 

Om je een indruk te geven van een Bliss Cruise hebben we de meest gestelde vragen (en 

antwoorden) hier voor je op een rij gezet. 

 
Wat is het verschil tussen een Lifestyle Cruise en 

een normale cruise? 

Een ‘normale cruise’ is natuurlijk al erg leuk. Je vaart 

in je eigen 5 sterren hotel naar de mooiste eilanden, 

steden of andere leuke plekken. Je bent bijna iedere 

dag op een andere plek, zonder dat je elke avond je 

koffer in hoeft te pakken.  

Er zijn veel verschillende soorten schepen. Van zeer 

luxe, kleine schepen met een intieme sfeer, tot 

grote “kleine dorpen op zee” met meer vertier en 

vermaak dan je voor mogelijk houdt. 

Wat een Lifestyle Cruise bijzonder maakt, is de 

prikkelende en erotische sfeer die gedurende de 

hele reis op het schip aanwezig is. Er zijn volop 

activiteiten met dagelijks een themafeest als 

hoogtepunt. Denk hierbij aan thema’s  als ‘High 

School’ , ‘Lady in Red’ en ‘Glow night’. 

Bij de zwembaden op deze Lifestyle Cruises ben je 

vrij om wel of geen badkleding te dragen. Daarnaast  

zijn er volop ‘meet en greets’, ‘workshops’ en zijn er  

meerdere playrooms waar stellen volledig in elkaar 

op kunnen gaan. Wat ook niet onbelangrijk is; Deze 

Cruises zijn alleen toegankelijk voor stellen (of 

triples) vanaf 21 jaar. Single mannen kunnen deze 

reis dus niet boeken!  

Wat voor mensen kom ik tegen op deze cruise? 

De passagiers op het schip lopen uiteen van de CEO 

van een beursgenoteerd bedrijf, tot de lokale 

bakker, misschien wel bij jouw uit de buurt? De 

gemiddelde leeftijd op een Lifestyle Cruise ligt rond 

de 45 / 50 jaar. Je hebt natuurlijk uitschieters naar 

boven en naar beneden, maar de grootste groep is 

van middelbare leeftijd.  



Je zult snel merken dat leeftijd maar een getal is, 

want de sfeer op het schip staat bol van de positieve 

energie en het enthousiasme. Door de open minded 

instelling van bijna alle passagiers zul je je snel op je 

gemak voelen op het schip. Mensen zullen je 

proberen te betrekken in hun gesprek om je zo 

beter te leren kennen, want dat is wel waar de 

cruise om draait… “meet new & fun people”! 

Wanneer je geen zin hebt om je te mengen in het 

feestgedruis of geen behoefte hebt aan aandacht 

van anderen, hoef je maar één keer aan te geven 

dat je dat niet wilt. Basisregel op het schip is 

namelijk ‘NEE = NEE’ en dat wordt ook door 

iedereen hoog in het vaandel gedragen. 

Wat is er allemaal te doen op een Bliss Cruise? 

Net als op iedere andere cruise kun je de hele dag 

gebruik maken van diverse ‘all inclusive’ eet- en 

drinkgelegenheden aan boord van het schip. 

Daarnaast zijn er diverse zwembaden en ligbedden 

beschikbaar, waardoor je kunt genieten van het 

lekkere zonnetje. Ook heeft ieder schip zijn eigen 

wellness, een fitnessruimte en diverse andere 

sportmogelijkheden waar je gebruik van kunt 

maken. 

Naast deze zaken zijn er (afhankelijk van het schip) 

diverse extra ontspanningsmogelijkheden, zoals: 

- surfsimulator        -      f1 simulator 

- klimmuur        -      zippline 

- theater         -      ijsbaan 

- casino              -      bowlingbaan 

Bij een Bliss Cruise zijn er nog meer leuke extra’s te 

doen, bijvoorbeeld: 

- massagecursussen     -      BDSM training 

- tantra workshops       -      bodypainting 

Wat kan ik verwachten van de thema feesten? 

Met de themafeesten wordt er niet alleen door de 

organisatie, maar ook door veel medepassagiers 

flink uitgepakt om de sfeer nog mooier te maken. 

Zodra de zon onder gaat, zie je steeds meer mensen 

zich uitdossen in het thema van die avond.  

Zo zie je op het ‘glow in the dark themafeest’ bijna 

iedereen rondlopen met de leukste fluoriserende 

attributen, fel gekleurde outfits en lichtgevende 

schmink op de gekste lichaamsdelen. Op een ‘high 

school’ avond wordt je dan weer overspoeld door 

de typische outfits die passen bij de Amerikaanse 

high school scene. 

Deze avonden zijn het hoogtepunt van de dag en 

veel mensen leven toe naar hun favoriete thema. Je 

zult zelf ervaren dat het voor een geweldige sfeer 

zorgt.  

Kan ik ook relaxen op deze cruise, of is het alleen 

maar feesten? 

Als je wilt, kun je een heerlijk relaxte en rustige 

vakantie hebben op een Lifestyle Cruise, maar dat is 

niet de insteek van de meeste reizigers op het schip. 

Dus als je wilt genieten van de rust dan adviseren 

we je om een andere cruise te kiezen omdat de 

nadruk toch wel ligt op gezelligheid en feesten. 

Zijn er ook gewone activiteiten en excursies te 

boeken, of is alles in ‘ Lifestyle’ stijl? 

Bij iedere haven waar wordt aangelegd, kun je 

deelnemen aan diverse tours en excursies. Een 

aantal zijn speciaal toegespitst op nudisme, maar 

een heel groot deel van de excursies wordt verzorgd 

door de cruiserederij zelf en dat zijn dezelfde 

excursies als die bij de ‘normale’ cruise worden 

aangeboden.  

Dus ja, niet alles hoeft in de lifestyle stijl. Je kunt je 

te allen tijde op je eigen manier vermaken, zonder 

je verplicht te voelen aan welke activiteit dan ook  

deel te nemen. 


