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

Ontdek onze exclusieve deals!



02-03

cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de cabine, 
vluchten heen/terug, transfers, Cruise Plus begeleiding vanaf 10 
verkochte hutten, groepsvoordeel: lunch in Café de Paris in Monte 
Carlo, havengelden en taksen

8-daagse begeleide cruise Middellandse Zee

€ 2.940 pp incl. vluchten, transfers & groepsvoordelen

Vertrek: 3 okt 2019 – Schip: Crystal Serenity *****

Piekfijne topservice & gastronomisch genieten op zowel zee- als riviercruises

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de cabine, vluchten heen/terug, transfers, Cruise 
Plus begeleiding vanaf 10 verkochte hutten, groepsvoordeel: 2 
overnachtingen en afternoon tea in het Armani Hotel in Dubai voor 
de cruise, ½ dag excursie in Dubai, havengelden en taksen

11-daagse begeleide cruise naar de Emiraten

€ 5.355 pp incl. vluchten, transfers & groepsvoordelen

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

Deluxe balkonhut:  € 2.940 pp Yacht Suite:  € 5.355 pp

Begeleide cruise

Begeleide cruise

Barcelona

Palma

Marseille
Monte Carlo

Livorno

Rome

Dubai

Sir Bani Yas

Manama

Doha

Abu Dhabi

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
Luxe expeditieyacht Crystal Esprit (max. 62 passagiers) voor een uiterst gepersonaliseerde luxebeleving



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, havengelden en taksen

14 dagen Zwarte Zee

€ 5.265 pp cruise only

Vertrek: 1 aug 2021 – Schip: Crystal Symphony *****

Buitenhut - € 5.265 pp

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
de cabine, vluchten heen/terug, transfers, hotelovernachting voor de 
cruise, havengelden en taksen.
* Prijs op basis van vertrek 2 maart 2019

9 dagen Caraïben

€ 5.340 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: meerdere afvaartdata in feb/mrt/apr 2019 * 
Schip: Crystal Esprit *****+

Yacht Suite -  € 5.340 pp

Marigot

Athene

Kepez
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Constanta
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Novorossiysk

Sochi
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Saba

Gustavia

Basseterre



04-05
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 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 pp OF alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner OF $ 200 boordkrediet pp, 
havengelden & taksen

11 dagen West-Middellandse Zee

€ 4.065 pp incl. vluchten & transfers 

Vertrek : 6 jun 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
Unieke routes met kleinere havens, vaak met vertrek in de avond 
of met overnachting

   Balkonhut          Concierge Balkonhut       Penthouse suite
 
   € 4.065 pp                 € 4.365 pp               € 5.355 pp

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

11 dagen West-Middellandse Zee

€ 4.060 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek : 5 jul 2019 – Schip: Sirena****+

   Balkonhut           Concierge Balkonhut       Penthouse suite 
 
   € 4.060 pp                  € 4.300 pp                € 5.425 pp 

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.
De nieuwe Allura-klasse: 2 middelgrote nieuwbouwschepen 
die plaats bieden aan ongeveer 1.200 gasten geïnspireerd op de 
award-winnende schepen Marina & Riviera.
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Porto Santo Stefano
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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 op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting 
voor de cruise, fooien, OLife Ultimate: Gratis internet + volgende 
voordelen: 4 gratis excursies én alcoholisch drankenpakket bij lunch 
& diner én $ 400 boordkrediet pp, havengelden & taksen

19 dagen Canada & New England

€ 6.505 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek : 10 sep 2019 – Schip: Insignia ****+

   Balkonhut             Concierge Balkonhut          Penthouse Suite
 
   € 6.505 pp                  € 6.935 pp                € 9.345 pp

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

18 dagen van Miami naar Los Angeles

€ 6.315 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek : 20 nov 2019 – Schip: Sirena ****+

Miami

   Balkonhut             Concierge Balkonhut          Penthouse Suite
 
   € 6.315 pp                  € 6.745 pp              € 8.035 pp
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14 dagen Alaska

€ 7.210 pp  incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 17 sep 2019  
Schip: Seven Seas Mariner *****

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

    € 7.210 pp                 € 7.930 pp

TOT 49 GRATIS EXCURSIES 

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

11 dagen Middellandse Zee

€ 4.525 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 14 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. * 3 categorieën upgrade reeds inbegrepen in de prijs

TOT 42 GRATIS EXCURSIES

      Conc. Veranda Suite                   Penthouse Suite

    € 4.525 pp                 € 4.965 pp

Monte Carlo

06-07
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. 

Saint-Raphael
La Spezia

Rome

Amalfi

Messina

Valletta

Palma

Barcelona
Vancouver

Ketchikan
Juneau

Hubbard Glacier
Sitka

Victoria
Astoria

San Francisco
Los Angeles

GRATIS 3 categorieën upgrade



20 dagen van Tokyo naar Vancouver

€ 8.880 pp  cruise only

Vertrek: 20 apr 2021    
Schip: Seven Seas Explorer *****+

TOT 47 GRATIS EXCURSIES 

Inbegrepen : cruise in Ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de cabine, havengelden en taksen. Extra gratis landpakket 3 nachten 
Tokyo voor de cruise of 2 nachten Vancouver na de cruise.

      Deluxe Veranda Suite          Conc. Veranda Suite

    € 8.880 pp                 € 9.920 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

17 dagen Verre Oosten

€ 6.845 pp  incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

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

TOT 26 GRATIS EXCURSIES 

     Deluxe Veranda Suite        Conc. Veranda Suite

    € 6.845 pp                 € 7.760  pp

Singapore

Ko Samui

Bangkok

Ho-Chi-Minh City

Nha Trang

Kota Kinabalu
Muara

Kuching

Tokyo Hitachinaka
Sendai

Hakodate

Petropavlovsk

Dutch Harbor

Kodiak

Anchorage

Sitka
Skagway

Juneau
Ketchikan

Vancouver

GRATIS landpakket



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

9 dagen West-Middellandse Zee, vanaf

€ 4.495 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 27 apr 2019  – Schip: Seabourn Ovation *****+

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

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

€ 6.035 pp incl. vluchten & transfers

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

Prijzen: Suite V1 - € 4.495 / Suite V4 - € 4.800 pp Prijzen: Suite V1 - € 6.035 / Suite V2 - € 6.445 pp

Valencia Palma

Mahon

Valletta

Syracuse

Marseille
Monte Carlo

Golfo Aranci

Calvi

08-09
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. 

Barcelona

Athene

Pylos

Napels

Rome

BastiaToulon

Palamos Barcelona



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

8 dagen Oost-Middellandse Zee

€ 5.495 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 29 juni 2019  – Schip: Seabourn Odyssey *****+

12 dagen West-Middellandse Zee

€ 6.770 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 25 juli 2019  – Schip: Seabourn Encore *****+

Prijzen: Suite V1 - € 5.495 / Suite V2 - € 5.705 pp Prijzen: Suite V1 - € 6.770 / Suite V2- € 7.285 pp

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

Signature Savings Event: Boek voor 19 februari 2019 en geniet op geselecteerde cruises van:

300 minuten gratis internet
gratis Veranda Suite upgrade
tot $ 500 boordkrediet per suite
15 % korting op combinatie cruises

Venetië

Vodice

Kotor

Kerkyra

Sami

Gythion
Nafplio

Athene

Barcelona

Monte Carlo

Valencia

Cadiz
Portimao

Tanger

Malaga
Cartagena

Ibiza

Cavalaire-sur-Mer



10-11

Expeditie-yachting op luxeniveau
Scenic Cruises, reeds bekend van haar internationaal geprezen luxe riviercruises, brengt dit voorjaar haar eerste en 
langverwachte luxueuze ocean yacht op de markt. Scenic Eclipse is als het ware een privé yacht voor 228 passagiers en 
heeft de meest indrukwekkende en hoogtechnologische faciliteiten aan boord om de expeditiebeleving naar een nog 
hoger niveau te tillen, denk hierbij aan helikopters en een mini duikboot. Scenic biedt haar klanten een all-inclusive product 
waar naast gastronomische maaltijden, dranken, internet en fooien ook butlerservice en zelfs excursies zijn inbegrepen.

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

Waarom kiezen voor deze cruise:
Bijzonder exclusieve cruise-ervaring aan boord van 
een intiem yacht
Indrukwekkende Nationale parken - Gros Morne 
National Park en natuur van Nova Scotia
Ultra all-inclusive formule met gastronomische 
maaltijden, geselecteerde dranken, en zelfs 
excursies
Scenic Eclipse heeft stabiliserende vinnen waarmee 
het schip zelfs zonder anker ter plaatse kan blijven 
liggen

Prijzen vanaf *
Verandah Suite
Deluxe Verandah Suite

€ 9.250 pp
€ 10.580 pp

17 dagen Canada & New England

€ 9.250 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vanaf

Vertrek: 26 aug 2019  

Schip: Scenic Eclipse*****
Quebec

Saguenay
Tadoussac

Havre-St-Pierre

Percé

Gros Morne N.P.

Rose Blanche
Charlottetown

Louisbourg

Halifax
LunenburgPortland

Sint Andrews

Martha’s VineyardNew York



Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in de 
suite, vluchten van/naar Brussel, transfers, hotelovernachting voor de cruise, 
havengelden en taksen. *Prijs op basis van vertrek 19 sept 2019, 8 sept 2019 route 
in omgekeerde richting prijzen op aanvraag

12 dagen Canada & New York

€ 7.380 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 8 of 19 sept 2019*  – Schip: Scenic Eclipse*****

11 dagen New York & de Oostkust 

€ 8.070 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vertrek: 28 sept 2019  – Schip: Scenic Eclipse*****

Prijzen: Deluxe Verandah suite -  € 7.380 pp Prijzen: Deluxe Verandah suite -  € 8.070 pp

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

€ 9.250 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Rose Blanche
Charlottetown

Louisbourg

Lunenburg
Portland

Sint Andrews

Martha’s VineyardNew York

New York

Poughkeepsie

Baltimore

Norfolk

Wilmington
Charleston

Nassau

Halifax



12-13

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

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
de cabine, vluchten van/naar Brussel, transfers, Cruise Plus begeleiding 
vanaf 10 verkochte hutten, havengelden en taksen

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 3.250 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 25 apr 2019 – Schip: Silver Spirit *****

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 2.990 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek: 20 aug 2019 – Schip: Silver Whisper*****

Vista Suite  € 3.250 pp / Veranda Suite  € 3.665 pp Vista Suite  € 2.990 pp / Veranda Suite  € 3.615 pp

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

Barcelona
Civitavecchia

Begeleide cruise

Port Mahon

Alghero

Cagliari

Trapani

Sorrento

Civitavecchia

Sorrento

Marseille
Monte Carlo Livorno

Olbia

Porto Vecchio



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. 

15-daagse expeditie cruise naar Groenland

€ 8.605 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachtingen

Vertrek: 13 aug 2019 – Schip: Silver Cloud ****+

Vista Suite  € 8.605 pp / Veranda Suite  € 10.525 pp

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

ReykjavikSkjoldungen

AappilattoqNanortalik
Uunartoq Isl.

Qaqortoq

Nuuk

Kangaaimut

Illulisat

Sisimiut
Kangerlussaq

13 dagen Japan

€ 5.625 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

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

Vista Suite  € 5.625 pp / Panorama Suite  € 6.070 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

TokyoBusan Osaka

Aburatsu
Nagasaki

Hiroshima



14-15

Begeleide Cruise 

Waarom kiezen voor deze cruise:
Veel aandacht voor gastronomie en een van de 
ruimste wijncollecties op zee
Indrukwekkende Canyon Ranch Spa Club 
met fitness, wellnessprogramma en medispa-
behandelingen
Overnachtingen in de havens van Reykjavik en 
Dublin
Extra hotelovernachting in The Spencer + 
stadsrondrit in Dublin voor aanvang van de cruise

Prijzen vanaf *
Binnenhut
Buitenhut
Balkonhut

€ 2.355 pp
€ 2.525 pp
€ 2.735 pp

Prijzen vanaf *:

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

Inbegrepen:

12-daagse Begeleide Cruise naar IJsland & Ierland

€ 2.355 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Vanaf

Vertrek: 5 mei 2019

Schip: Celebrity Reflection****+

Dublin

Belfast

Reykjavik
Akureyri

Cork

Minimum van 20 deelnemers is vereist voor elke groepsreis.



Celebrity Edge 2019:

Caraïben van januari tot april, 
7 nachten vanaf € 1.295 pp*

Middellandse Zee van mei tot oktober, 
7 nachten vanaf € 1.615 pp*

*cruise only, incl. havengelden en taksen. Prijzen steeds 
onder voorbehoud en kunnen op elk moment door 
de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang de 
reservering niet definitief is. Meer informatie bij uw 
vertrouwde cruisespecialist/reiskantoor.



Discover the World

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

Cruisen, onze passie !


