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Voorwoord 
 

De vraag naar en het aanbod van cruisevakanties blijft globaal stijgen. Italië kende het voorbije 

jaar een toename van 8,6% van de passagiers in zijn cruisehavens, met ongeveer 11 miljoen reizigers 

versus 10,2 miljoen in 2017. De Italiaanse cruisehavens tekenden een stijging van 5,2% van de 

scheepsaanlopen op in 2017, met 4,868 aanlopen versus 4,628. 

 

Voor 2018 wordt verwacht dat 4 havens meer dan een miljoen passagiers zullen behandelen: 

Civitavecchia, (2,4 miljoen, + 9,3%), Venetië (1,4 miljoen, stabiel), Napels (1,05 miljoen, + 13,2%) en 

Genua (1 miljoen, + 8,1%). 

 

De grootste speler in de scheepsbouw en -restauratie is het Italiaanse bedrijf Fincantieri, dat 

regelmatig internationale scheepsbestellingen in de wacht sleept. 

 

De sector kent verder ook een toenemende aandacht voor duurzaamheid en technologische 

innovatie. 

 

Deze vaststellingen hebben ons ertoe gebracht om de Italiaanse cruisesector onder de loep te 

nemen.  

 

 

 

Marleentje Verstreken      Sophie Massagé 

Waarnemend Posthoofd     Waarnemend Posthoofd 

Flanders Investment & Trade, Milaan    Flanders Investment & Trade, Rome 
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Inleiding  
 

Deze studie beschrijft het belang van de Italiaanse cruisesector en de actuele tendensen. Het 

rapport Italian Cruise Watch 2017, dat jaarlijks door Risposte Turismo wordt opgesteld, fungeerde 

hierbij als basisdocument. Het rapport Cruise Watch heeft tot doel om zowel professionelen als 

geïnteresseerden te informeren over bevindingen, strategische keuzes op lange termijn en de 

toekomst van de Italiaanse cruise industrie. 

Sinds 7 jaar wordt ook de Italian Cruise Day georganiseerd, hét forum voor de Italiaanse 

cruisesector. De laatste editie vond plaats in Palermo in oktober 2017, de volgende grijpt plaats in 

Trieste, op 19 oktober 2018. 

 

De studie besteedt verder aandacht aan kansen voor Vlaamse bedrijven. 

Toeleveringsmogelijkheden komen hierbij aan bod.  De studie wordt afgesloten met een overzicht 

van verenigingen, databases, en nuttige links. 
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Korte schets van de internationale context 
 

1. De cruisesector globaal 

 

De vraag naar en het aanbod van cruisevakanties blijft globaal stijgen. Onderstaande grafiek toont 

de evolutie van de cruisevraag in de wereld in de afgelopen 20 jaar. Ook de prognose voor het 

eindsaldo 2018 is aangeduid. De waarden hebben betrekking op de schepen van cruiserederijen 

die behoren tot CLIA, de internationale brancheorganisatie (Cruise Lines International Association).  

Dit betekent dat het volume daarom lager is dan het totaal wereldwijd. De jaarlijkse introductie 

van nieuwe schepen en ondersteund door hoge werkgelegenheidscijfers, leidt tot positieve 

veranderingen. Er wordt een positieve variatie geraamd (5,4%) tussen 2018 en 2017. Als deze 

schattingen worden bevestigd, zal er voor het eerst een record zijn van 27,2 miljoen passagiers 

aan het einde van 2018, na het bereiken van de mijlpaal van bijna 26 miljoen in 2017. 

 

 
Bron: Speciale Crociere 2017, gebaseerd op data van CLIA (2017), State of the Industry 2017 en voorgaande edities. Nota: waarden in miljoenen op de linker 

as van de grafiek en jaarlijks groeipercentage op de rechter as, de gegevens verwijzen naar de passagiers van de rederijen die deel uitmaken van CLIA. (*) 

De cijfers voor 2018 zijn schattingen. 

 

Meer dan de helft van de cruisereizigers komt uit Noord-Amerika, hoewel het aantal Europese 

passagiers de laatste 10 jaar een veel sterkere groei kende. Ook het aandeel van de Aziatische 

cruisereizigers neemt snel en sterk toe.  

 
Tab. 1 Internationale vraag naar cruisevakanties, 2007-2016 en variaties 2016/2015 en 2016/2007 

 

Graf. 1 Distributie van de cruisetoeristen volgens herkomst, 2007, 2011 en 2016 

 
Bron: Risposta Turismo gebaseerd op gegevens van Shippax (2017), CLIA (2016) State of the Industry 2016 en voorgaande edities. 

Bron: CLIA Europe (2017 en voorgaande edities) gebaseerd op gegevens van G.P. Wild. Nota: absolute waarden in miljoen; gegevens iets lager in 

vergelijking met de waarden van CLIA Global. 

https://www.cruising.org/
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De 4 grootste spelers zijn Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, Genting HK en MSC 

Crociere. In volgende grafiek een overzicht: 

 
Bron: Risposta Turismo gebaseerd op gegevens van Shippax Market (2017), Carnival Corp., RCCL en NCLH.. 

 

Tab. 2 De 4 voornaamste cruiserederijen ter wereld en de overige spelers in de sector, juli 2016 

 

  

Bron: bewerkingen door Risposte Turismo van gegevens uit Seatrade Cruise Review (SCR), June 2016 en International Cruise & Ferry Review 

(IC&FR), Autumn/Winter 2016. Nota: kolom 1: Bedrijf, kolom 2: Aantal schepen, kolom 3: Gemiddelde leeftijd van de schepen, kolom 4: Tonnage, 

kolom 5: Slaapplaatsen 2016. Ook de twee schepen die na publicatie van deze tijdschriften te water gelaten zijn, werden opgenomen; (*) Oceania 

Cruises en Regent Seven Seas behoren tot het bedrijf Prestige Cruise, verworven door Norwegian Cruise Line Holdings. 
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2. De cruisesector in Europa en het Middellandse Zeegebied 

 

Volgens gegevens van CLIA zijn 39 cruiserederijen actief in Europa met 123 schepen en een 

capaciteit van ongeveer 150.000 slaapplaatsen, met daarnaast een extra 23 niet-Europese 

cruiserederijen, goed voor 100.000 slaapplaatsen. Dit betekent dat in Europa ongveeer 200 schepen 

rondvaren. 

De meeste cruisereizigers komen uit Duitsland, het VK en Ierland. De Italianen staan op de derde 

plaats van grootste cruiseliefhebbers.  

 
Tab 1 Aantal cruisepassagiers per land van herkomst, 2007-2016 

 

Graf. 2 Aantal cruisepassagiers per land van herkomst 2007-2016 

 
Bron: CLIA Europe. Europe Statistics and Markets 2016  en voorgaande. Nota: waarden in duizend. 

 

Barcelona leidt de top 10 van de mediterrane havens. Ten tweede is er Civitavecchia die de grens 

van 2 miljoen overschrijdt. De tiende plaats is voor Malta, nieuw in de lijst. Malta is een van de 

havens die het afgelopen jaar de beste resultaten hebben geboekt, met een groei van 14% in het 

aantal passagiers en 7,9% van de schepen. Italië behoudt zijn leiderschap, met 5 havens in de top 

10. 

Bron: CLIA Europe. Contribution of Cruise Tourism tot he Economies of Europe, editie 2017 en voorgaande. Nota: waarden in duizend. 
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Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises. 

 

Fig. 1 Het aantal cruisepassagiers in een selectie van mediterrane havens, 2016  

 

 
3. De economische impact van de sector en scheepsbouw 

 

De cruisesector in Europa zorgde in 2015 voor het record van 40,95 miljard euro aan economische 

bijdrage, dat is 2 % meer dan het voorgaande jaar. De directe uitgaven liepen op tot 16,89 miljard 

euro, wat een stijging van 1,8 % t.o.v. 2014 betekent. Daarin heeft Italië alleen een aandeel van 4,55 

miljard euro en 103.000 werkposten. In heel Europa creëert de cruisesector ca. 360.000 

werkplaatsen. 

  

Bron: bewerkingen van Risposte Turismo. 
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Tab. 5 Economisch impact in Europa, details per land, 2015 en veranderingen 2015/2014 

 

 

Tab. 6 Het gewicht van Italië op het Europese totaal, 2007-2016 
 

 
Bron: CLIA Europe. Europe Statistics and Markets 2016 en voorgaande editites. Nota:: waarden in duizend 

In het cruiseverkeer in het Middellandse Zeegebied heeft Italië alleen een aandeel van 38,56% wat 

het passagiersvervoer betreft. In 2016 heeft Italië zijn dominante positie bevestigd, gevolgd door 

Spanje.  

 

Tab. 7 Economische impact van Italë in het Middellandse Zeegebied, volgens type verkeer, 2016 

 
Bron: Risposte Turismo (2017) op basis van gegevens verstrekt door de havenautoriteiten, MedCruise en nationale instituut voor statistiek 

 

De grootste speler in de scheepsbouw en -restauratie is het Italiaanse bedrijf Fincantieri, gevolgd 

door het Duitse Meyer Werft & Meyer Turku, het Franse STX France, het Duitse Lloyd Werft en het 

Japanse Mitshubishi HI. 

Bron: CLIA Europe. Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, editie 2016. Nota: kolom 1: Land, kolom 2: Directe economische 

impact (miljard euro), kolom 3: Verandering 2015/2014, kolom 4: (*) Arbeidsvolume van voltijdse equivalent, kolom 5: Equivalent (miljard euro) 
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Deze grafiek toont hoeveel schepen 

worden geleverd in 2018 en hoeveel er 

gepland zijn om in de komende jaren 

te worden geleverd. In het komende 

jaar zijn er 83 inkomende 

oceaanschepen. Van 2017 tot 2026 zal er 

een daling zijn van nieuwe 

rivierschepen, in vergelijking met een 

groei van de oceanische schepen.  

 

Graf. 3 Verdeling van de bestellingen bij 
de internationale scheepswerven  
(aantal schepen en tonnage) 2016-2021 
 

 

 

 

Riviercruises blijven aan populariteit winnen; in 2015 waren er zo’n 20,4 % meer riviercruisereizigers 

dan in 2014. 

  

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. Nota: linker grafiek: per aantal schepen, rechter grafiek: per tonnage. Het gegeven Meyer Werft 

omvat ook Meyer Turku; voor 2016 werden de schepen die reeds te water waren op het moment van de publicatie ook opgenomen: Carnival Vista, 

Koningsdam, Mein Schiff 5, Seven Seas Explorer en Viking Sea. 

Figuur: Scheepsleveringen in 2018 en in de volgende jaren - Bron: verwerking van 

toeristische antwoorden op CLIA-gegevens (2018). 
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Het Italiaanse panorama 
 

1. Het passagiersverkeer in Italië in 2017 

 

Sinds 2011 is er sprake van een fluctuerende trend van passagiers in de Italiaanse havens. Dit is te 

zien aan de hand van de histogrammen en de lijn in de grafiek die de jaarlijkse procentuele 

verandering aangeeft. De passagiersaantallen bleven boven de 10 miljoen en soms zelfs meer dan 

11 miljoen. Tussen 2015 en 2016 werd er een stagnatie genoteerd, maar vorig jaar was er een daling. 

Deze daling leidde tot het bestand 2017 als het jaar met het slechtste resultaat van de afgelopen 7 

jaar. In 2017 was er een daling in zowel het totale instappen als cruise-aanlopen in Italiaanse 

havens. 

 

 

De trend van de laatste 10 jaar is zelfs meer fluctuerend voor het aanlopen van schepen dan die 

van passagiers. Er waren in 2008 meer dan 4600 scheepsaanlopen, in 2011 meer dan 5300 en 

vervolgens in 2016 weer rond de 5000 aanlopen. In 2017 waren er slechts 4628 scheepsaanlopen, 

wat het de laagste waarde sinds 2008 maakt. De gemiddelde waarde van passagiersbewegingen 

stijgt licht ten opzichte van 2016, tot 2199 in 2017. 

 
Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2018 

 

In alle Italiaanse autoriteiten van het havensysteem wordt cruiseverkeer geregistreerd, dit met uiteraard verschillende intensiteiten en volumes. AdSP del Mar 

Noord-Centraal Tyrreense Zee is de duidelijke leider, zowel wat betreft het aanlopen van schepen als passagiersbewegingen. Dit alles dankzij de 

aanwezigheid van de haven van Civitavecchia. 

Tab. 3 Italiaanse cruisehavens en het totale verkeer in Italië in 2015, absolute en percentuele waarden. Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 

2018. Nota: waarden in miljoen. 
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Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises 

 

Er zijn vier macrodomeinen waarin de belangrijkste cruisehavens zijn verdeeld. Deze vier zijn: 

• noordelijke Tyrreense Zee 

• centraal-zuidelijke Tyrreense Zee 

• eilanden 

• Adriatische Zee 

 

De figuur toont duidelijk dat geen enkel gebied is vrijgesteld van de daling van de 

passagiersbeweging ten opzichte van 2016, met het hoogste percentage in het centrale en 

zuidelijke Tyrreense gebied. We kunnen ook vaststellen dat sinds 2008 elk gebied zijn cruiseverkeer 

heeft vergroot. Het hoogste percentage is hier voor de noordelijke Tyrreense Zee met een stijging 

van 33,4%.  
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Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises 

 

Er is een geïndexeerde groei voor het totale verkeer in 2017, met een index van 1,35. In de afgelopen 

tien jaar vallen de waarden van Brindisi op. Het toont de hoogste absolute index gelijk aan 54,4. 

Aan de andere kant vertoont de geïndexeerde groei van de schepen lagere waarden dan passagiers. 

Hier merken we ook op dat Brindisi de hoogste index heeft gelijk aan 8,6. 

 

 
Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises 

 

De geïndexeerde groei van de schepen vertoont lagere waarden dan passagiers, een resultaat dat 

zeker wordt beïnvloed door de steeds groter wordende capaciteit van recent geïntroduceerde 

schepen. 
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In 2017 zijn er meer havens waarvan de waarde van de aanlopen meer behouden werd vergeleken 

met die van tien jaar geleden, in vergelijking met de havens waar de waarde is gegroeid. Brindisi, 

La Spezia en Cagliari zijn de havens met de hoogste indices (respectievelijk 8.6, 3.7 en 3). 
 

 
 

In 2017 waren er 25 Italiaanse cruisehavens die minstens 30.000 passagiers hebben behandeld. 

Samen met de bevestiging van de drie topposities zien we het inhalen van Genua op Savona, deze 

van Palermo op La Spezia, en de prestaties van Triëste en Brindisi in vergelijking met de daling in 

Salerno. 

 

 
Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises 
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2. Seizoensgebonden verkeerstrends in 2017 en voorspellingen voor 2018 

 

De maandelijkse verdeling van het verkeer in de eerste 15 Italiaanse havens voor in 2017 behandelde 

passagiers bevestigt wat in het verleden al was vastgelegd: in de maanden aan het begin en het 

einde van het jaar zijn de waarden gemiddeld erg laag, terwijl ze dubbele cijfers tonen tussen mei 

en oktober. 

Vanaf mei bedraagt de waarde meer dan 11 punten om in juli tot bijna meer dan 14 te stijgen, wat 

hoger is dan augustus als de jaarlijkse piekmaand. In september daalt het percentage met één 

punt en neemt vervolgens in oktober verder af. 

Hoewel met een duidelijk verschillende intensiteit, blijft het cruiseverkeer in Italië het hele jaar 

door plaatsvinden. 
 

 
Bron: Risposte Turismo (2018), Special Cruises 

 

De bijgewerkte prognoses voor 2018, het resultaat van de bevestiging door 41 cruisehavens, wijzen 

op een hervatting van het verkeer vergeleken met de geregistreerde cijfers in 2017, zowel voor 

passagiers als voor schepen. In absolute termen wordt verwacht dat meer dan 870.000 extra 

passagiers zullen worden behandeld. 

 

Als de voorspellingen worden gerespecteerd, zou de passagiersbeweging aan het einde van 2018 

rond 11 miljoen liggen en het aantal aangelopen schepen rond 4,868, die in termen van procentuele 

verandering in 2017 respectievelijk 8,6% en 5,2% bedragen. 

Wat de prestaties van individuele havens betreft, zullen deze van Bari en Catania in 2018 de beste 

prestaties registreren in vergelijking met het voorgaande jaar. In een over het algemeen positief 

beeld op nationale schaal, kunnen onder andere de kleine verschillen tussen Napels en Genua en 

tussen Cagliari en Messina worden opgemerkt. 
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Als we het Italiaanse cruiseverkeer per regio opsplitsen, kunnen we zien dat Ligurië en Lazio 

strijden om de eerste plaats op het nationale podium voor behandelde passagiers. Ligurië 

domineert met 22,6%, wat betekent dat meer dan een vijfde van de cruisepassagiers wordt 

vervoerd naar de Ligurische havens.  

 

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. Nota: kolom 1: Rangschikking, kolom 2: Haven, kolom 3: Regio, kolom 4: Vervoerde passagiers, 

kolom 5: Aantal keer aangemeerd, kolom 6: Vervoerde passagiers in % van het totaal, kolom 7: Aantal keren aangemeerd in % van het totaal. Van 

de andere 26 havens (‘altri 26 porti’) maken, volgens de rangschikking van vervoerde cruisepassagiers in 2015, volgende havens deel uit: Marina di 

Carrara, Rapallo, Porto Empedocle, Siracusa, Crotone, Corigliano Calabro, Golfo Aranci, Alghero, Gaeta, Milazzo, Ponza, Chioggia, Positano, 

Argentario (Porto Ercole e Porto Santo Stefano), Otranto, Monopoli, Vibo Valentia, Licata, Taranto, Castellammare del Golfo, Agropoli, Lerici, 

Pozzallo, Gallipoli, Oristano, Reggio Calabria. 



 

 
20  

Sicilië heeft slechts 10,3% afgehandelde passagiers en komt op de vierde plaats, maar als we de 

scheepsaanlopen bekijken, domineert Sicilië met 17,1% gevolgd door Ligurië en Lazio, beide met 

16,4% van de scheepsaanlopen. 

 

Tab. 4 Het cruiseverkeer per regio, absolute waarden, percentuele aandelen 2015 en veranderingen 

t.o.v. 2014 van vervoerde passagiers (‘passeggeri movimentati’) en aantal keer aangemeerd (‘toccate 
nave’) 
 

 
 

 

Wat betreft de groei (2014-2015) van de voornaamste 20 cruisehavens in Italië, is die van Brindisi 

het sterkst. In de noordelijke regio’s hebben Trieste en La Spezia procentueel het meest aan belang 

gewonnen. Volgens voorlopige cijfers zal dat in 2016-2017 ook zo blijven. (Tab. 2.19 p. 62) 

  

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. 
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Fig. 2 De groei van de 20 voornaamste Italiaanse cruisehavens per vervoerde passagiers, 
veranderingen 2015/2014 en 2015/2006 

 

De opererende cruiserederijen (de aparte dochterbedrijven, niet de overkoepelende groepen) in 

Italië worden in volgende tabel opgesomd, alsook het aantal Italiaanse havens die ze in hun 

reisschema’s integreren.  

 
Tab. 8 Aantal Italiaanse havens betrokken in de operaties van de (dochter)bedrijven, 2016 

 

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. Nota: (*) aangezien enkele havens (Brindisi, Salerno, Sorrento en Trapani) slechts miniem 

verkeer hebben geregistreerd in 2006, werden andere startjaren gebruikt ten einde interpreteerbare resultaten te bekomen. 

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016.  
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Volgende figuur toont over welke dochterbedrijven het in de voornaamste Italiaanse havens gaat. 

 
Fig. 3 Maiden call in een selectie van havens, 2016 

 

Buiten de grootste havens, zijn er ook nog talrijke kleinere havens die betrokken zijn in de 

cruisesector. De figuur hieronder biedt een overzicht van de havens die in 2015 minder dan 50.000 

passagiers ontvingen. 39 van deze havens zorgden voor 4 % van het totaal aantal cruisepassagiers 

in Italië, en voor 21 % van het totaal aantal (tussen)stops en vertrekken.  

 
Fig. 4 De cruisehavens met minder dan 50.000 passagiers, 2015 

 

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016.  

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. 
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De cruiserederijen die in deze havens aandoen, worden in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Tab. 9 Cruiserederijen actief in enkele havens met minder dan 50.000 passagiers, 2015 

 

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016.  
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Deze voorspellingen zijn representatief voor 97 % van het passagiersverkeer en omvatten 30 

havens. In alle 4 voornaamste havens worden negatieve tendensen verwacht, voor Napoli en 

Venetië zelfs in significante mate. Voor enkele zuidelijke havens zoals Salerno, Brindisi en Cagliari, 

maar ook Ravenna, zijn er dan weer positieve voorspellingen.  

 

Tab. 10 Het cruiseverkeer (vervoerde passagiers en aantal keer dat cruiseschepen aanmeren) in 34 
Italiaanse havens, voorspellingen 2017 en veranderingen t.o.v. de schattingen voor 2016 

 

  

Bron: Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2016. Note: voor de havens die stabiliteit verwachten werd in het totaal de waarden van de schatting 

van eind 2016 verrekend. (1) Voor de cijfers voor Venetië werden schattingen van Risposte Turismo gebaseerd op informatie verzameld door 

maritieme agenten en cruiserederijen. (2) Voorspellingen van Risposte Turismo gebaseerd op globale gegevens van Olbia en Porto Torres. (3) De 

gegevens voor de passagiers omvat de havens van Santa Margherita Ligure, Taranto, Sanremo, Milazzo, Ponza en Argentario; de gegevens voor 

het aantal keer dat cruiseschepen aanmeren omvat de havens van Sistiana, Reggio Calabria en Rapallo. 
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Overzicht van de Italiaanse cruisehavens 
 

Italiaanse landschappen behoren tot de meest gevarieerde in de wereld dankzij de bijzondere 

fysieke conformatie van het schiereiland, dat ongeveer 7.500 km kustlijn biedt rijk aan inhammen, 

golven, natuurlijke aanlandingen, stranden en jachthavens. De Italiaanse kust is uitermate geschikt 

voor de ontwikkeling van cruiseroutes, en dat met meer dan vijftig uitgeruste havens met 

heterogene structurele kenmerken. Sommigen van hen zijn deuren die de ontdekking van naburige 

steden en gebieden en attracties in de respectieve achterlanden vergemakkelijken, terwijl vele 

anderen havensteden zijn, en toeristische bestemmingen van wereldwijde faam. 

 

Tab. 11 De technische en structurele kenmerken van de Italiaanse cruisehavens, 2017 

 
Bron: Risposte Turismo, Italian Cruise Watch 2017 
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Tab. 12 Samenstelling van de beheerders van enkele cruiseterminals 

 
 

Bron: Italian Cruise Watch 2017. Opmerkingen: (*) gegevens gerapporteerd door individuele luchthavens zijn vanaf 06/30/2017; in 
gevallen waar de AdSP is formeel vastgesteld na deze datum, is de nieuwe denominatie in elk geval favoriet. (1) waarde in miljoenen; 
(2) omvat de poorten van Messina en Milazzo en wordt geflankeerd door de Messina Cruise Terminal; (3) TAMI is een consortium, gevormd 
door Assicurazioni Generali, Costa Cruises, Giuliana Bunkeraggi en UniCredit; (**) de toewijzing van 66% van de aandelen van de 
onderneming is gaande. 
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De haven van Savona wordt volledig beheerd door het cruisebedrijf Costa Crociere. 

 

  
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

  

Savona Port Authority 
Via Gramsci, 14 

17100 Savona 

Authority@porto.sv.it 

www.porto.sv.it  

 

mailto:Authority@porto.sv.it
http://www.porto.sv.it/
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De haven van Venetië wordt beheerd door Venezia Terminal Passeggeri Spa, met een 

meerderheidsaandeel door APVS, een bedrijf dat eigendom is van Costa Crociere, Global Ports 

Holding, MSC Crociere en Royal Caribbean. 

 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

  

 
 

Venice Passenger Terminal S.p.A. 
Fabbricato 248, Marittima 

30135 Venice 

vtp@vtp.it 

www.vtp.it  

 

mailto:vtp@vtp.it
http://www.vtp.it/
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De haven van Genua. Het bedrijf dat cruise- en passagiersverkeer beheert in de haven van 

Genua is Stazioni Marittime en is samengesteld uit Grandi Navi Veloci (32%), de Autoriteit van het 

havensysteem van de westelijke Ligurische Zee (21,9%), Marinvest (18,1%), Costa Crociere (13,3%), 

Moby (7,3%), Stad Genua (5%) en Tirrenia (2,4%). 
 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 
 

 
 

Port Authority of Genua 
Palazzo San Giorgio, Via della Mecanzia 2 

16124 Genova 

info@porto.genovqa.it 

www.porto.genova.it 

 

mailto:info@porto.genovqa.it
http://www.porto.genova.it/
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De haven van Livorno 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

Porto di Livorno 2000 s.r.l. 
Terminal Crociere, Piazzale dei Marmi 

57123 Livorno 

info@portolivorno2000.it 

www.portolivorno2000.it 

 

mailto:info@portolivorno2000.it
http://www.portolivorno2000.it/
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Portofino 
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

Portofino Servizi Turistici Srl 

Via Roma 35 

16034 Portofino 

www.marinadiportofino.com  

http://www.marinadiportofino.com/
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Portoferraio  
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

Port Authority of Piombino and Elba 

Piazzale Premuda 6/A 

57025 Piombino 

www.ap.piombinoelba.it  

http://www.ap.piombinoelba.it/
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De haven van Ancona 
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

 

 

Port Authority of Ancona 

Stazione Marittima 

Molo S. Maria 

60121 

www.porto.ancona.it  

Port Authority of Ancona 

Stazione Marittima 

Molo S. Maria 

60121 

www.porto.ancona.it   

http://www.porto.ancona.it/
http://www.porto.ancona.it/
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Cruiseschepen in de haven van Civitavecchia, Rome’s Cruise Terminal. 
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 
 

 

  

Port Authority of Civitavecchia, Fiumicino and 

Gaeta 

Molo Vespucci 

00053 Civitavecchia 

www.portodiroma.it  

http://www.portodiroma.it/
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Napels, waar volop de cruiseterminal uitgebreid wordt 
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 
 

 
 

Port Authority Naples 

Piazzale Pisacane 

80133 Napoli 

b.casolla@porto.napoli.it  

www.porto.napoli.it  

mailto:b.casolla@porto.napoli.it
http://www.porto.napoli.it/
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Gioia Tauro, Zuid-Italië 
 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

Port Authority of Gioia Tauro 

Contrada Lamia 

89013 Gioai Tauro 

comunicazione@portodigioiatauro.it 

www.portodigioiatauro.it  

mailto:comunicazione@portodigioiatauro.it
http://www.portodigioiatauro.it/
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Palermo 
 

 
Bron: MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 
 

 
 

 

Port Authority of Palermo 

Via Piano dell’Ucciardone 4 

90139 Palermo 

www.portpalermo.it  

 

http://www.portpalermo.it/
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Messina 
 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 
 

 
 

Port Authority of Messina 

Via Vittorio Emanuele II, 27 

98122 Messina 

www.porto.messina.it  

http://www.porto.messina.it/
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Sardinië Het Havenbedrijf van Catania is de beheerder van de haven van Catania Terminal. 
 

 
Bron MedCruise Yearbook 2016-17 

 

 

 
 

Port Authority of North Sardinia 

Viale Isola Bianca 

07026 Olbia 

Info@portinordsardegna.it 

www.obliagolfoaranci.it 

www.cruise.apns.it 

  

mailto:Info@portinordsardegna.it
http://www.obliagolfoaranci.it/
http://www.cruise.apns.it/
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Actuele ontwikkelingen 
 

➢ AIDANova, het nieuwe schip van AIDACruises dat op zee kan worden bevoorraad met 

vloeibaar aardgas (LNG), is één van de 7 nieuwe schepen van vier merken van de Carnival-

groep met voorziene levering tussen 2018 en 2022.  

 

➢ In 2017 werd de MSC Seaview te water gelaten. Het is het grootste cruiseschip ooit gebouwd 

in Italië met een lengte van meer dan 320 meter.  

 

➢ De haven van Civitavecchia “Porto di Roma” streeft ernaar tegen einde 2018 de nieuwe 

noordelijke terminal 12 bis te bouwen. Het betreft een gebouw van 10.000 vierkante meter 

met een kostprijs van 20 miljoen euro. Het gebouw zal uit twee verdiepingen bestaan: de 

eerste zal de Rome Cruise Terminal-kantoren en het bagage- en passagiersgedeelte 

huisvesten; op de tweede verdieping zijn er de zestig ruimtes die worden gebruikt voor het 

inchecken, een wachtkamer en cateringdiensten.  

 

➢ Wat de plannen voor de ontwikkeling van cruises betreft, valt de haven van Savona op. 

Haalbaarheidsstudies zijn aan de gang voor versterkingswerk van de bestaande kade en 

het baggeren van de aangrenzende zeebodem. Vervolgens zullen de werken naar 

verwachting tijdens de eerste zes maanden van 2019 worden voltooid om de dieptes tot 11 

meter te brengen, waardoor ze geschikt zijn voor grote schepen. Ook de structurele 

versterking van de bestaande kade is gepland. De interventie, opgenomen in het 

driejarenplan van de Autoriteit van het Havensysteem van de westelijke Ligurische Zee, 

wordt geraamd op 8 miljoen euro voor de toegang tot de haven van de twee schepen van 

de nieuwste generatie (bruto-tonnage van ongeveer 183.000 ton en een diepgang van 8.8 

meter) in opdracht van Costa. Het eerste zal worden geleverd in 2019 en zal Savona hebben 

als vertrek- en aankomsthaven voor de cruises in de Middellandse Zee. 

 

➢ In Livorno zijn, naast de concessie van de hele kade “Alto Fondale”, werken aan de gang 

voor de concessie van Calata Orlando en Calata Pisa.  

 

➢ In de haven van Palermo is optimalisatie gepland en verbetering van de veiligheids- en 

beveiligingsdiensten, logistiek en toeristische diensten ter ondersteuning van het 

cruiseverkeer. Tussen 2018 en 2021 zijn infrastructuurwerken gepland voor de voltooiing 

van de restyling van het maritieme station, de aanleg van nieuwe mobiele looppaden en 

baggerwerken van de zeebodem.  

 

Kansen voor Vlaamse bedrijven 
 

De voornaamste leveranciers die de cruiseschepen in Italië voorzien van al het nodige, zijn lid van 

ANPAN, Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali Ook scheepsbouwers als Fincantieri 

maken hier deel van uit.  

 

Een andere database die gegevens publiceert van ‘ship handlers & ship suppliers’ wereldwijd is 

www.mycruiseship.info.  

http://www.anpan.it/
http://www.mycruiseship.info/
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Toeleveringsmogelijkheden 

 

De kantoren in Milaan en Rome bezorgen u graag verzorgde en actuele contactlijsten met 

relevante gegevens over de spelers in de cruisesector. Een mailtje naar milan@fitagency.com of 

rome@fitagency.com is hiervoor voldoende. 

 

Nuttige links 
 

• CLIA Europe is een onafhankelijke, non-profit handelsassociatie gefinancierd door 

jaarlijkse abonnementen van cruise line leden en uitvoerende partners. Het promoot de 

cruise industrie in Europa.  

• De website van Italian Cruise Day, hét forum voor de Italiaanse cruise sector. 

• ANPAN, Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali  

  

mailto:milan@fitagency.com
mailto:rome@fitagency.com
https://www.cliaeurope.eu/
http://www.italiancruiseday.it/
http://www.anpan.it/
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Bronnen 
 

Italian Cruise Watch 2016, Risposte Turismo, 2017, http://www.italiancruiseday.it/icw/ 

http://www.ilnautilus.it/news/2016-06-21/clia-continua-a-crescere-l%E2%80%99impatto-

economico-del-settore-crocieristico-in-europa_39432/ 

http://www.anpan.it/ 

https://www.mycruiseship.info/ship-suppliers/worldwide 

 

Meer weten? 
 

Is uw interesse gewekt? Wil u deze markt diepgaander verkennen? 

Neem contact op met ons kantoor in Milaan of Rome. 

 

Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie 

naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die 

voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: mei 2018 

http://www.italiancruiseday.it/icw/
http://www.ilnautilus.it/news/2016-06-21/clia-continua-a-crescere-l%E2%80%99impatto-economico-del-settore-crocieristico-in-europa_39432/
http://www.ilnautilus.it/news/2016-06-21/clia-continua-a-crescere-l%E2%80%99impatto-economico-del-settore-crocieristico-in-europa_39432/
http://www.anpan.it/
https://www.mycruiseship.info/ship-suppliers/worldwide
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/itali%C3%AB
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/itali%C3%AB

