
C r u i s e n ,  o n z e  p a s s i e  !

Ontdek onze exclusieve deals!



17 dagen Verre Oosten
€ 6.845 pp  incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 4 december 2019   
Schip: Seven Seas Voyager *****+

Inbegrepen : cruise in Ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor 
de cruise, havengelden en taksen

     Deluxe Veranda Suite        Conc. Veranda Suite

    € 6.845 pp                 € 7.765 pp

TOT 24 GRATIS EXCURSIES 

02-03

Een ongeëvenaarde 
 ultra all-inclusive service 

Open bar 24/24u over het hele schip
Minibar in de suite aangevuld met dranken 
naar wens
Ruim assortiment champagnes, fijne wijnen 
en sterke dranken
Alle specialiteiten restaurants
Fooien, geen extra servicekosten
Internet in uw suite
Ruime keuze aan excursies in iedere haven
Concierge suites & hoger: extra 
hotelovernachting

In 26 dagen van Lissabon naar Kaapstad

€ 11.560 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek 14 november 2020   
Schip: Seven Seas Voyager *****+

TOT 47 GRATIS EXCURSIES 

Inbegrepen : cruise in Ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, zolang een reservering niet definitief is. 

      Deluxe Veranda Suite          Conc. Veranda Suite

    € 11.560 pp                 € 13.065 pp

Inbegrepen : cruise in Ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor 
de cruise, havengelden en taksen

22 dagen Indische Oceaan

€ 9.420 pp  incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 15 november 2019 
Schip: Seven Seas Voyager *****+

TOT 40 GRATIS EXCURSIES 

     Deluxe Veranda Suite        Conc. Veranda Suite

    € 9.420 pp                 € 10.545  pp

11 dagen Middellandse Zee, vanaf:

€ 4.850 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 4 mei 2019  
Schip: Seven Seas Voyager *****+

Inbegrepen : cruise in Ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen

TOT 48 GRATIS EXCURSIES

      Deluxe Veranda Suite            Conc. Veranda Suite

    € 4.850 pp                 € 5.710 pp
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04-05

Ushuaia

South Shetland Islands
Drake Passage

Weddell Sea

Antarctica

Santa Cruz Arrecife

Puerto Del Rosario

Las PalmasSan Sebastian Santa Cruz

Ontdek het witte continent

16-daagse groepsreis naar Antarctica  vanaf:
€ 13.045 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachtingen

Vertrek: 2 feb 2020 – Schip: HANSEATIC inspiration *****

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting 
voor en na de cruise in Buenos Aires, havengelden en taksen. 
Minimum van 20 deelnemers is vereist voor elke groepsreis.

Highlight: onder de deskundige begeleiding van expeditieleider Dixie Dansercoer !

20 dagen expeditie op de Amazone

€ 13.460  pp  incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 10 april 2020    
Schip: Hanseatic inspiration *****

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, vluchten van/naar Duitsland, hotelovernachting voor en na de 
cruise, city tour Lima, city tour Sao Paulo, transfers, havengelden en taksen

9 dagen Canarische Eilanden

€ 5.015 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 1 november 2019   
Schip: Europa 2******

Inbegrepen : cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen

  Garantie Veranda suite  

                             € 5.015 pp

Breves Narrows

Iquitos

Lima

Belem

  Ocean view cat 1  

                             € 13.460 pp

naar Sao Paulo

Europese topservice en unieke (expeditie) ervaring
Een drijvend luxehotel op internationale wateren
Keuze uit verschillende schepen met de hoogst 
mogelijke sterrenclassificatie
Gloednieuwe expeditieschepen met ‘state of the art’ 
technologie
Eigen zodiacs voor individuele excursies naar de meest 
bijzondere plekjes
Georiënteerd op Europese gasten met Duitse 
topkwaliteit
Speciale en exclusieve vaarroutes
Rustige & casual sfeer aan boord

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, zolang een reservering niet definitief is. 



06-07

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de suite, vluchten van/naar Brussel, transfers, 
havengelden en taksen

12 dagen West-Middellandse Zee, vanaf:

€ 5.005 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 1 mei 2019  – Schip: Seabourn Odyssey *****+

The Seabourn difference: Intieme schepen met niet meer dan 300 suites met uitsluitend zeezicht
Ruime all-suite accomodaties
Inclusief champagne & in-suite bar
Award-winnende maaltijden
Inclusief open bars en fijne wijnen

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, 
zolang een reservering niet definitief is. 

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
de suite, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen

8 dagen West –Middellandse Zee

€ 3.910 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 27 mei 2019 – Schip: Seabourn Odyssey *****+

Prijzen: Suite A - € 5.005 / Suite V1 - € 6.035

 Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
de suite, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor de 
cruise in Singapore, havengelden en taksen

In 19 dagen van Singapore naar Dubai

€ 5.999 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 20 april 2019 – Schip: Seabourn Encore*****+

19 dagen Midden-oosten & Suezkanaal

€ 7.120 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 7 mei 2019 – Schip: Seabourn Encore*****+

Prijzen: Suite V1 - € 5.999 / Suite V2 - € 6.299Prijzen: Suite A - € 3.910 / Suite V1 - € 4.710 Prijzen: Suite V1 - € 7.120 / Suite V2 - € 7.420

Barcelona

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
suite, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen
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08-09

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
de cabine, vluchten heen/terug, transfers, hotelovernachting voor de 
cruise, havengelden en taksen

9 dagen Oost-Caraïben, vanaf:

€ 6.680 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 6 april 2019 – Schip: Crystal Esprit *****+

Piekfijne topservice & gastronomisch genieten op zowel zee- als riviercruise

Ontdek de faciliteiten van een groot schip met de luxe en comfort van een klein schip
Elegantie en buitengewone aandacht voor details
All-inclusive service, sterrengastronomie en exclusieve ‘Crystal Moments’ tijdens de riviercruises

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, 
zolang een reservering niet definitief is. 

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten heen/terug, transfers, hotelovernachting 
voor de cruise, havengelden en taksen

9 dagen West-Caraïben

€ 2.860 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 16 november 2019 – Schip: Crystal Symphony *****

Yacht suite S4:  € 6.680 pp

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten heen/terug, transfers, 2 hotelovernachtingen 
voor de cruise, excursie Dubai, Cruise Plus begeleiding vanaf een 
minimum aantal deelnemers, havengelden en taksen

11-daagse begeleide cruise naar Midden-Oosten

€ 5.160 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 26 november 2019 – Schip: Crystal Esprit *****+

Yacht Suite - € 5.160 ppPicture Window Cabine € 2.860 pp 
Deluxe Picture window Cabine € 3.000 pp

Marigot

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, vluchten heen/terug, transfers, hotelovernachtingen 
na de cruise, excursie wenen, havengelden en taksen, cruise plus 
begeleiding vanaf minimum aantal deelnemers.

9 daagse begeleide riviercruise op de Donau

€ 5.670 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 28 oktober 2019 – Schip: Crystal Mozart *****+

Penthouse -  € 5.670 pp
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10-11

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in 
volpension, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
fooien, OLife Choice: Gratis internet + keuze uit één van 
de volgende voordelen: 2 gratis excursies OF alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner OF $ 200 boordkrediet, 
havengelden & taksen

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 3.135 pp incl. vluchten & transfers 

Vertrek 26 juli 2019 – Schip: Riviera *****

OLife Choice: gratis internet + keuze tussen een aantal 
excursies óf een alcoholisch drankenpakket (lunch & diner) óf 
inbegrepen boordkrediet 
OLife Ultimate: gratis internet + aantal excursies + 
alcoholisch drankenpakket (lunch & diner) + inbegrepen 
boordkrediet + FOOIEN
Elegante, casual sfeer op mooie en verzorgde middelgrote schepen
Specialiteitenrestaurants zonder prijstoeslag & gastronomie op 
sterrenniveau

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, 
zolang een reservering niet definitief is. 

   Balkonhut          Concierge Balkonhut       Penthouse suite
 
   € 3.135 pp                 € 3.400 pp               € 4.165 pp

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in 
volpension, transfers, retourvlucht vanuit Brussel, fooien, 
OLife Choice: Gratis internet + keuze uit één van de 
volgende voordelen: 3 gratis excursies OF alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner OF $ 300 boordkrediet, 
havengelden & taksen.
 Busvervoer naar Amsterdam niet inbegrepen

13 dagen Atlantische Kust

€ 5.220 pp incl. terugvlucht & transfers

Vertrek: 17 september 2019 – Schip Marina *****

   Balkonhut           Concierge Balkonhut       Penthouse suite 
 
   € 5.220 pp                  € 5.485 pp                         -

Unieke routes met kleinere havens, vaak met vertrek in de avond of 
met overnachting
Bvlgari toiletartikelen in alle hutten & ‘Tranquility beds’ met 
Egyptisch linnen
Gratis en onbeperkt mineraalwater en frisdranken, Illy koffie- en 
theespecialiteiten, fruitsappen
OceaniaNEXT (2018-2020): fantastische make-over van de 
kleinere Regatta-class schepen.

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, vluchten 
heen/terug vanuit Brussel, transfers, stadstour Stockholm & Kopenhagen, 
hotelovernachting voor de cruise in Stockholm, fooien, OLife Choice: Gratis internet 
+ keuze uit één van de volgende voordelen: 2 gratis excursies OF alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner OF $ 200 boordkrediet, havengelden & taksen.  
Minimum van 20 deelnemers is vereist voor elke groepsreis.

9 dagen Oostzee & Sint-Petersburg

€ 3.855 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 3 juli 2019 – Schip: Marina *****

   Balkonhut             Concierge Balkonhut          Penthouse Suite
 
   € 3.855 pp                  € 4.120 pp              € 4.825 pp

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting voor de 
cruise in Hong Kong, fooien, OLife Ultimate: Gratis internet + volgende 
voordelen: 4 gratis excursies én alcoholisch drankenpakket bij lunch & 
diner én $ 400 boordkrediet, havengelden & taksen

18 dagen Verre Oosten

€ 7.390 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek 5 maart 2019 – Schip: Nautica ***+

    Balkonhut                   Concierge Balkonhut
 
                € 7.390 pp                              € 7.820 pp
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12-13
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, 
zolang een reservering niet definitief is. 

Silversea ALL-INCLUSIVE formule :
Alle maaltijden aan boord (toeslag voor de restaurants Le Champagne en Seishin) 
Frisdranken, speciale koffies, geselecteerde wijnen en sterke dranken in alle bars, salons en restaurants 
Naar uw persoonlijke wensen gevulde minibar in de hut 
24u/24u room service & butlerservice in alle suites 
Transfers naar/van het centrum in de meeste havens 
Fooien & gratis internet (van 1u./dag tot onbeperkt, naargelang de gekozen suite-categorie.)

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, havengelden en taksen

11-daagse expeditie cruise naar Spitsbergen

€ 6.715 pp cruise only

Vertrek: 12 juli 2019 – Schip: Silver Cloud ****+

13-daagse expeditie cruise naar Groenland

€ 7.415 pp cruise only

Vertrek: 14 aug 2019 – Schip: Silver Cloud ****+

Vista Suite  € 6.715 pp / Veranda Suite  € 8.545 pp Vista Suite  €7.415 pp / Veranda Suite  € 9.335 pp

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, havengelden en taksen

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, havengelden en taksen

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 3.265 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 27 augustus 2019 – Schip: Silver Whisper *****

13 dagen Japan

€ 5.335 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 9 oktober 2019 – Schip: Silver Muse *****+

Vista Suite  € 3.265 pp / Veranda Suite  € 3.895 pp Vista Suite  € 5.335 pp / Panorama Suite  € 5.775 pp

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor de 
cruise, city tour Yanaka havengelden en taksen
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14-15 CRUISEPromos

Begeleide Cruises 

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting in 
The Spencer, city tour Dublin, drankenpakket (vanaf buitenhut), fooien, 
havengelden & taksen, begeleiding vanaf minimaal aantal deelnemers

12-daagse Begeleide Cruise naar IJsland & Ierland

€ 2.735 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 5 mei 2019 – Schip: Celebrity Reflection****+

8-daagse begeleide cruise op de Middellandse Zee

€ 2.720 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 3 augustus 2019 – Schip: Celebrity Infinity ****

 Balkonhut € 2.735 pp Balkonhut € 2.720 pp

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, drankenpakket (vanaf 
buitenhut), fooien, havengelden & taksen, begeleiding vanaf minimaal 
aantal deelnemers

Dublin

Belfast

Reykjavik

Akureyri

Cork

Civitavecchia

Messina

Valletta

Argostoli

Dubrovnik

Koper
Venetië

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, zolang een reservering niet definitief is. 

Inbegrepen servicekosten en fooien 
Een gevarieerd aanbod van premium alcoholische en niet-alcoholische dranken in alle bars, lounges en eetgelegen 
gedurende de hele cruise. Lavazza koffiespecialiteiten tijdens de maaltijden.
60 minuten gratis wifi per persoon
Culinaire hoogstandjes in de grote restaurants aan boord
Freestyle cruising: geen kledingvoorschriften en eet waar, wanneer en met wie je wil
The Haven: een uniek schip-in-schip concept met luxueuze en exclusieve verblijven met persoonlijke concierge en 
butlerservice,  aparte publieke ruimtes en prioriteit bij in- en ontscheping, entertainment enz.

Inbegrepen: cruise in premium all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting, busvervoer heen/terug naar Amsterdam, havengelden en 
taksen

15 dagen Baltische Staten & Sint-Petersburg

€ 4.220 pp incl. busvervoer

Vertrek: 25 mei 2019 – Schip: Norwegian Pearl ***+

12 dagen Oost-Caraïben

€ 3.395 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 21 maart 2019 – Schip: Norwegian Jade ***+

Balkonhut  € 4.220 pp / Suite in The Haven  € 9.885 pp Balkonhut  € 3.395 pp / Suite  € 4.935 pp / Suite in The Haven  € 6.875 pp

Inbegrepen: cruise in premium all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor 
de cruise, havengelden en taksen

Miami

Norwegian Cruise Line, Premium All-Inclusive
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Warnemunde Gdynia
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St. Petersburg
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Discover the World

www.cruiseplus.be - info@cruiseplus.be - 03 780 76 60
Grote Markt 72 - 9100 Sint-Niklaas

Cruisen, onze passie !


