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

Ontdek onze exclusieve deals!



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 

10 dagen Alaska 
€ 5.190 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 8 sep 2020    
Schip: Seven Seas Mariner *****

TOT 41 GRATIS EXCURSIES 

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
hotelovernachting voor én na de cruise, havengelden & taksen

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Amsterdam, busvervoer van/naar 
Amsterdam, transfers, hotelovernachting voor de cruise, havengelden & 
taksen

18 dagen Midden-Amerika & Peru
€ 8.255 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 28 okt 2020  
Schip: Seven Seas Mariner *****

TOT 56 GRATIS EXCURSIES 

Deluxe Suite balkon vanaf € 8.255 pp Deluxe Suite balkon vanaf € 5.190 pp 

Los Angeles

Cabo San Lucas

Acapulco Puerto Quetzal

Corinto Puntarenas

Esmeraldas
Manta

Salaverry
Lima

Vancouver

Ketchikan

Juneau
SkagwaySeward

Anchorage

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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Inside Passage

Hubart Glacier



11 dagen Canarische Eilanden & Zuid-Spanje 

€ 4.499 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 17 april 2020
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, Stadstour 
Barcelona, havengelden & taksen

TOT 42 GRATIS EXCURSIES 

Suite balkon vanaf € 4.499 pp

Barcelona

ArrecifeSanta Cruz

Tangier

Cartagena

Valencia

12 dagen Caraïben 

€ 4.520 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 23 maart  2020
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
hotelovernachting voor de cruise, havengelden & taksen.

* Alternatieve vertrekdatum: 1 maart ‘20

TOT 68 GRATIS EXCURSIES 

Deluxe balkonsuite € 4.520 pp 

Miami

Costa Maya

Harvest Cay

Santo Thomas de Castilla
Roatan

Cozumel

George Town

Key West



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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

TOT 36 GRATIS EXCURSIES 

23 (+3) dagen, vanaf 

€ 11.060 pp cruise only

30 okt. tot 21 nov. 2021 
Schip: Seven Seas Voyager *****+ 

    Veranda Suite                   Concierge Suite             Penthouse Suite   
 
      € 11.060 pp                      € 12.290 pp               € 13.600 pp

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting in de hut, gratis landprogramma 
(3 nachten) naar keuze, cruise only, havengelden & taksen

Kusten van Afrika en de Seychellen

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Unieke route langs oostkust van Afrika met Seychellen, 
 Madagaskar & Mozambique
 Overnachting in de haven van Mahé
 Gratis pre- of post cruise landprogramma in de Emiraten 
 of Kaapstad (3 nachten)
 Keuze uit 36 inbegrepen excursies
 

Abu Dhabi
Fijairah

Muscat

Salalah

Mahe
La Digue

Port LouisPointe des Galets

Fort DauphinMaputo

Richard’s Bay

Mosselbaai

Kaapstad



13 (+3) dagen cruise, vanaf:

€ 7.720 pp cruise only

11 tot 23 oktober 2021 
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting in de hut, gratis landprogramma 
(3 nachten) naar keuze, cruise only, havengelden & 
taksen

Ontdek Japan

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Unieke Japan route met Naze & Naha
 Overnight in de haven van Osaka
 Gratis pre- of post cruise landprogramma in Tokyo 
 (3 nachten)
 Keuze uit 28 inbegrepen excursies
 

TOT 28 GRATIS EXCURSIES 

    Veranda Suite                   Concierge Suite             Penthouse Suite   
 
      € 7.720 pp                          € 8.780 pp               € 10.270 pp

Tokyo

Nagoya

Osaka

Okinawa

Naze

Nagasaki

Busan

Kochu

Shimizu



06-07

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 een Veranda Suite (V1), vluchten heen/terug vanuit Brussel, 
transfers, hotelovernachting voor de cruise, havengelden & taksen.

9 dagen Griekenland & Turkije

€ 3.765 pp incl. vluchten & transfers

5 tot 13 juni 2020 – Schip: Seabourn Odyssey *****+

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite (V1), vluchten heen/terug, transfers, 
hotelovernachting voor de cruise, havengelden & taksen.

17 dagen Noordkaap & IJsland

€ 6.090 pp incl. vluchten & transfers

22 juni tot 8 juli 2020 – Schip: Seabourn Quest *****+

Reykjavik

Patreksfjordur

Tromso

Storstappen Honningsvag
Alta

Sortland
Bodo

SkagfjorourStikkisholmur

Athene

Agios Nikolaos

Patmos

Kusadasi
Cesme

Mykonos

Skiathos



Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite (V1), vluchten heen/terug vanuit Brussel, 
transfers, stadstour Barcelona voor de cruise, havengelden & 
taksen.

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 3.575 pp incl. vluchten & transfers 

18 tot 25 juli 2020 – Schip: Seabourn Encore ****+

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
een Veranda Suite (V1), vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
stadstour Barcelona voor de cruise, havengelden & taksen.

12 dagen Spanje & Marokko 

€ 4.635 pp incl. vluchten & transfers 

1 tot 12 augustus 2020 – Schip: Seabourn Encore ****+

Barcelona

Ciutadella

Le Lavandou

Monte Carlo
St. Tropez

Bastia

Portovenere

Rome

Barcelona

Monte Carlo

Valencia

CadizPortimao

Tangier

Motril Cartagena

Cavalaire sur Mer



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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Expeditieyachting op luxeniveau

12 dagen in een Grand Deluxe Suite vanaf:

€ 7.890 pp incl. vluchten & transfers *

30 mei tot 10 juni 2020 
Schip: Scenic Eclipse*****+ 

Inbegrepen: cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting in 
een Grand Deluxe Suite (DD), heenvlucht naar Barcelona, transfers ter 
plaatse, retour per autocar vanuit Amsterdam naar België, havengelden 
en taksen. Vermelde categorie o.v.v. beschikbaarheid. * Prijs is inclusief 
1.300 euro vroegboekkorting bij boeking voor 31-12-2019. Voor alle 
prijzen, surf naar www.cruiseplus.be

Spanje & de Atlantische Kust

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Overnachting in de haven van Sevilla
 2 zeedagen om te genieten van alle inbegrepen 
 boordfaciliteiten
 Ontscheping in Amsterdam

 

Met Scenic Eclipse – in de vaart vanaf september dit jaar – zet Scenic Cruises een ultra-luxe expeditieproject in de markt. Een 
privé-yacht met hetzelfde gezellige gevoel dan waarvoor de riviercruises van Scenic zo gewaardeerd worden. Desondanks de 
kleinschaligheid (max. 228 passagiers) zijn de lounges en suites zeer ruim en heb je als gast de keuze uit een waaier aan culinaire 
specialiteitenrestaurants, stuk voor stuk een beleving apart aan boord.

van Barcelona tot Amsterdam

Barcelona

Malaga

Sevilla

Lissabon

Porto

Brest Normandië

Zeebrugge

Amsterdam



12 dagen in een Deluxe Verandah Suite vanaf:

€ 9.545 pp * incl. vluchten & transfers

4 tot 15 augustus 2020 
Schip: Scenic Eclipse*****+

Inbegrepen: cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in een Deluxe Verandah Suite (DA), vluchten 
heen/terug vanuit Brussel, vlucht van Groenland naar 
Kopenhagen, transfers ter plaatse, havengelden en 
taksen. Vermelde categorie o.v.v. beschikbaarheid. 
* Prijs is inclusief 900 euro vroegboekkorting bij boeking voor 
31-12-2019. Voor alle prijzen, surf naar www.cruiseplus.be

Op ontdekking naar een
wereld van ijs en watervallen

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Panoramisch cruisen langs de meest afgelegen plekken 
 en natuurpracht van Groenland
 Onvergetelijke uitstappen onder deskundige 
 begeleiding van experts-natuurgidsen
 Volledig uitgerust Discovery Centre met tal van 
 technologische instrumenten

 

Met Scenic Eclipse – in de vaart vanaf september dit jaar – zet Scenic Cruises een ultra-luxe expeditieproject in de markt. Een 
privé-yacht met hetzelfde gezellige gevoel dan waarvoor de riviercruises van Scenic zo gewaardeerd worden. Desondanks de 
kleinschaligheid (max. 228 passagiers) zijn de lounges en suites zeer ruim en heb je als gast de keuze uit een waaier aan culinaire 
specialiteitenrestaurants, stuk voor stuk een beleving apart aan boord.

van Reykjavik tot Kopenhagen

Reykjavik

Snaefelsnes

Narsaq

Nuuk

Disko Bugt

Kangerlussuaq

Kopenhagen



10-11
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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

10 dagen in een Deluxe Verandah Suite vanaf:

€ 7.220 pp * incl. vluchten & transfers

21 tot 31 oktober 2020 
Schip: Scenic Eclipse*****+

Inbegrepen : cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in een Deluxe Verandah Suite (DA), vluchten heen/
terug vanuit Parijs Charles de Gaulle, vervoer per trein heen/
terug naar Parijs vanuit Brussel-Zuid, hotelovernachting in Lima 
voor aanvang van de cruise, transfers ter plaatse, havengelden 
en taksen. Vermelde categorie o.v.v. beschikbaarheid. 
* Prijs is inclusief 600 euro vroegboekkorting bij boeking voor 
31-12-2019. Voor alle prijzen, surf naar www.cruiseplus.be

Het Incarijk en de Chileense 
Fjorden

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Prachtige vaarroute langs onbekende havenstadjes van 
 Peru en Chili
 Mogelijkheid voor een bezoek aan de Incasite van 
 Machu Picchu of de mysterieuze Nazca-lijnen 
 Gerenommeerde Chileense wijndomeinen
 Butlerservice aan boord (voor álle afreizen) en   
 inbegrepen excursies met plaatselijke gidsen

 

van Lima naar Valparaiso

Lima

Paracas Bay 

Matarani
Arica

Iquique

Isla Pan de Azucar

Valparaiso



Riviercruise op de Seine met een Scenic Space Ship

€ 3.240 pp * cruise only

Vertrek: 20 tot 27 april 2020
Schip: Scenic Gem*****+

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, havengelden & 
taksen. * Prijs is inclusief 800 euro vroegboekkorting bij boeking voor 
31-12-2019.

Waarom kiezen voor deze cruise :
 Overnachting aan boord in havens van Honfleur en   
 Parijs
 Ultra all-inclusive formule met inbegrepen premium 
 dranken, fooien, internet, enz.
 Butlerservice voor alle suite-categorieën
 Inbegrepen excursies (inclusief speciale Scenic 
 Enrich Experiences)

Rondreis vanuit Parijs, 8 dagen in een Suite vanaf:

Zomerse riviercruise Rijn & Moezel

€ 3.025 pp * cruise only

Vertrek: 17 tot 24 augustus 2020
Schip: Emerald Sky ****+

Van Nuremberg tot Bernkastel, 8 dagen in een Suite vanaf:

Inbegrepen : cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in een 
standaardhut (D), havengelden en taksen. * Prijs is inclusief 650 euro 
vroegboekkorting bij boeking voor 31-12-2019.Vermelde categorie 
o.v.v. beschikbaarheid. Vervoer niet inbegrepen in de prijs. 

Waarom kiezen voor deze cruise :
 Mooie route langs de wijngaarden en kastelen van 
 Duitsland
 Inbegrepen dranken (bieren, wijnen …) bij de   
 maaltijden en fooien inclusief
 Selectie uit gratis inbegrepen excursies of (optioneel) 
 meer speciale excursies
 Gratis reisgids in elke hut en audio-begeleiding 
 tijdens de uitstappen en aan boord

Parijs

Conflans-Sainte-Honorine

RouenHonfleur

Vernon

Nurenberg

BambergWürzburg

Wertheim

Koblenz
Cochem

Bernkastel
Frankfurt am Mein

Miltenberg



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
Fooien & gratis internet (van 1u/dag tot onbeperkt, afhankelijk van de suitecategorie)
Expeditiecruises begeleid door ervaren natuurgidsen-experts

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
havengelden & taksen.

10 dagen Spanje & Balearen

30 oktober tot 8 november 2020 - Schip: Silver Moon *****+

Vista Suite € 5.430 pp – Classic Veranda Suite € 6.315 pp 
Deluxe Veranda Suite € 6.975 pp

€ 5.430 pp incl. vluchten & transfers 

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Classic Veranda Suite, vluchten heen/terug vanuit Brussel, 
transfers, havengelden & taksen.

11 dagen Middellandse Zee

€ 5.845 pp incl. vluchten & transfers

24 aug tem 03 sep 2020 – Schip: Silver Moon *****+  

Classic Veranda Suite € 5.845 pp – Deluxe Veranda Suite € 6.400 pp

Barcelona

Monte Carlo

Calvi

Livorno

Civitavecchia
Alghero

Malaga
Cadiz

Lissabon

Silversea ALL-INCLUSIVE formule :

Monte Carlo

Barcelona

Port Mahon

Malaga
Cadiz

Gibraltar

Cartagena

PalmaValencia



Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, 
hotelovernachting voor de cruise, dagkamer na de cruise, 
havengelden & taksen.

11 dagen Noorwegen & Spitsbergen

€ 7.265 pp incl. vluchten & transfers 

20 jun tem 30 jun 2020 – Schip: Silver Cloud ****+ 

Vista Suite vanaf € 7.265 pp – Veranda Suite € 8.090 pp

Spitsbergen

Tromso

Longyearbyen

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in de hut, havengelden & taksen. Vluchten niet inbegrepen in de 
prijs (beschikbaar vanaf januari 2020)

15 dagen Caraïben

4 tot 18 december 2020 - Schip: Silver Shadow *****

Vista Suite € 3.870 pp – Veranda Suite € 4.860 pp

€ 3.870 pp cruise only

Fort Lauderdale

Grand Turk

San Juan
Gustavia

Spanish Town
Fort de France

Bequia

ScarboroughSt. Georges
Mayreau



14-15

Inbegrepen: Cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel met aansluitende rederijvluchten 
in Frankfurt, transfers, havengelden en taksen.

15 dagen Canarische Eilanden & Kaapverdië

€ 6.885 pp incl. vluchten & transfers

1 tot 15 april 2021  – Schip: HANSEATIC inspiration *****+ 

Hapag-Lloyd Cruises
Europese topservice en unieke (expeditie) ervaring
Een drijvend luxehotel op internationale wateren
Keuze uit verschillende schepen met de hoogst 
mogelijke sterrenclassificatie

Buitenhut vanaf € 6.885 pp - Verandahut € 9.415 pp

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

Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, havengelden & 
taksen. Cruise Plus begeleiding vanaf 10 verkochte hutten.

10-daagse begeleide cruise op de Middellandse Zee

€ 6.630 pp incl. vluchten & transfers

31 juli tem 9 aug 2020 – Schip: EUROPA 2 ******

Veranda Suite vanaf € 6.630 pp

Cannes
St. Tropez

Portofino

Portoferraio

Livorno

St. Florent

Port Mahon

La Savina

Palma

Sal

SantiagoFogo

Santo Antao
Sao Nicolao

TenerifeEl Hierro

Selvagem Grande

Porto Santo

Funchal
Cruise Plusbegeleiding vanaf 10 hutten



Inbegrepen : cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel met aansluitend rederijvluchten in 
Frankfurt, transfers, hotelovernachting in Buenos Aires voor aanvang 
van de cruise, havengelden en taksen.

20-daagse expeditiecruise naar Antarctica 

€ 15.535 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

29 nov tot 19 dec 2020 – Schip: HANSEATIC inspiration *****+ 

Garantiehut vanaf € 15.535 pp / Buitenhut vanaf € 16.330 pp

Ushuaia

Wedell Sea

Antarctica

Drake Passage

Marguerite Bay

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting, 
rederijvluchten heen/terug vanuit  Brussel, transfers, hotelovernachting 
in Montreal, begeleiding Dixie Dansercoer, havengelden en taksen.

16-daagse expeditiecruise naar Groenland & de Poolcirkel

€ 11.840 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

5 juli tem 20 juli 2021 – Schip: HANSEATIC inspiration *****+ 

Garantiehut vanaf : € 11.840 pp

Hudson Strait

Goose Bay

Labrador

Monumental Island

Qeqertarsuaq
Illulissat

Kangerlussuaq
Sisimiut

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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Berlitz Cruise Gids 2020 verkoos 
EUROPA 2 en EUROPA als allerbeste 
cruiseschepen, HANSEATIC nature als 
beste boetiekschip

Met deskundige begeleiding van 
poolreiziger Dixie Dansercoer

Port Stanley

South Georgia

Geen Single supplement !



Zowel qua dinermogelijkheden als types kajuiten en suites, heb je bij Crystal Cruises een uitgebreide waaier aan keuzes. In de 
specialiteitenrestaurants Umi Uma en Prego kan je proeven van culinaire hoogstandjes uit Azië en Italië en in Waterside heb je 
de vrije keuze voor tafelzetting. Zowel ’s avonds als overdag kan je kiezen uit talloze activiteiten, variërend van pilates of spinning 
tot lezingen over kunst en muziek of wervelende shows en topentertainment. De mooi ingerichte buiten- en balkonhutten zijn 
uitermate verzorgd en variëren van 19m² tot 25m² terwijl de hogere suite-categorieën tot wel 125m² groot zijn en voorzien van 
een eigen jacuzzi en butlerservice. Overal aan boord heb je een zee van ruimte en word je met de glimlach bediend.

9 dagen Adriatische Kust & Rome vanaf:

€ 3.955 pp incl. vluchten, transfers & extra hotelovernachting

30 mei tot 7 juni 2020 – Schip: Crystal Serenity *****

Deluxe Buitenhut     Deluxe Verandahut    Penthouse Veranda  
 
    € 3.955 pp                 € 4.620 pp               € 6.705 pp

Zorgeloos verblijven, gastronomisch dineren en een zee van ruimte

Wine & Food Festival cruise, 18 dagen vanaf:

€ 4.950 pp incl. vluchten & transfers

7 tot 24 mei 2020 – Schip: Crystal Symphony *****

    Buitenhut         Deluxe Verandahut     Penthouse Veranda
 
    € 4.950 pp                € 7.115 pp               € 11.205 pp

Waarom kiezen voor deze cruise:

Overnachting in de havens en 2 dagen ter plaatse in 
Dubai en Muscat (Oman)
Het prachtige in rotsen gebouwde stedencomplex Petra 
(vanuit Aqaba, Jordanië)
De Rode Zee en doorvaart van het Suezkanaal
8 zeedagen om heerlijk te genieten van alle inbegrepen 
faciliteiten aan boord

Waarom kiezen voor deze cruise:

Overnachting in Rome voor aanvang van de cruise 
(Palazo Navona Hotel, of gelijkwaardig)
Overnachting in de haven van Venetië aan boord, aan 
het einde van de cruise
Cruisen langs de baai van Napels en het eiland Capri 
met z’n Blue Grotto en het befaamde Villa San Michele

Inbegrepen bij deze cruises: cruise op basis van all-inclusive (fooien, dranken, onbeperkt wifi) in dubbele 
bezetting, vluchten van/naar Brussel, transfers ter plaatse, havengelden en taksen. 

Dubai Muscat

Salalah

Aqaba
Suezkanaal

Sorrento

Civitavecchia

Rome

Sorrento

Corfu

Kotor
Dubrovnik

Venetië

16-17



9 dagen Van Hong Kong tot Singapore, vanaf:

€ 2.700 pp cruise only

11 tot 19 februari 2021 – Schip: Crystal Symphony *****

       Buitenhut            Deluxe buitenhut       Deluxe Verandahut  
 
      € 2.700 pp                  € 3.160 pp                  € 3.850 pp

Singapore: futuristische metropool met groene wortels

€ 4.800 pp cruise only

21 november tot 7 december 2020 – Schip: Crystal Symphony *****

    Buitenhut         Deluxe buitenhut        Deluxe Verandahut
 
    € 4.800 pp                 € 5.495 pp                € 6.595 pp

Waarom kiezen voor deze cruise:

Overnachting in de havens van Mumbai, Yangon & 
Singapore
Unieke bestemming Myanmar: De thuisbasis van de 
spectaculaire Shwedagon Pagode, het land dat door 
decennia van isolatie haar charme, fascinerende tradities 
en onweerstaanbare beleefdheid van haar bevolking 
heeft behouden

Waarom kiezen voor deze cruise:

Verken de kosmopolitische steden Hong Kong, Singapore & 
Manila
Kota Kinabalu: gelegen tussen Tunku Abdul Rahman National 
Park en Mount Kinabalu, de ideale bestemming om te snorkelen, 
hiken  of smullen van etnische gerechten.
Puerto Princesa’s ondergrondse rivier, UNESCO Werelderfgoed 
én een van de zeven natuurwonderen van de Flippijnen

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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Inbegrepen bij deze cruises: cruise op basis van all-inclusive (fooien, dranken, 
onbeperkt wifi) in dubbele bezetting, havengelden en taksen. Vluchten heen/
terug niet inbegrepen in de prijs (beschikbaar vanaf januari 2020)

Inbegrepen bij deze cruises: cruise op basis van all-inclusive (fooien, dranken, 
onbeperkt wifi) in dubbele bezetting, havengelden en taksen. Vluchten heen/
terug niet inbegrepen in de prijs (beschikbaar vanaf maart 2020)

Mumbai

Cochin

Colombo

Yangon

Phuket
Penang Port Kelang

Singapore Singapore

Hong Kong

Manila
Boracay

Puerto Princesa

Kota Kinabula
Bandar Seri Begawan



Het cruise-aanbod van AmaWaterways is zeer gevarieerd en spreekt ook een jonger publiek steeds meer aan. De 
rederij groeide uit tot marktleider van riviercruises in Europa, Vietnam, Cambodja en Afrika. Het innovatieve concept, de 
verbluffende faciliteiten, de prachtige hutten, de uitmuntende keuken en een gepersonaliseerde service dragen uiteraard 
hun steentje bij tot de uitstekende reputatie. De River Cruise Expert, een professionele gids die je overal begeleidt, zorgt 
voor een maximale beleving en laat je de bestemming optimaal ervaren.

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel,  transfers, havengelden en 
taksen

8-daagse riviercruise Dourovallei

€ 2.905 pp incl. vluchten & transfers

4 tot 11 juli 2020  – Schip: AmaDouro **** +  

Buitenhut vanaf € 2.905 pp/ Buitenhut met Frans balkon € 3.765 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, busvervoer heen/terug Amsterdam, vlucht van Amsterdam 
naar Basel, transfer ter plaatse, hotelovernachting voor de cruise, 
havengelden en taksen

9-daagse riviercruise op de Rijn

€ 1.955 pp incl. vlucht & busvervoer

4 tot 12 april 2020   
Schip: AmaMora ****+ 

Buitenhut € 1.955 pp / Buitenhut met Frans balkon € 2.555 pp
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Bazel

Amsterdam

Rudesheim
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Regua
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Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel,  transfers, havengelden en 
taksen

8-daagse riviercruise op de Donau

€ 2.390 pp incl. vluchten & transfers

8 tot 15 november 2020 – Schip: AmaMagna ****+

14-daagse riviercruise op de Mekong

€ 3.330 pp incl. vluchten & transfers

6 tot 19 augustus 2020 – Schip: AmaDara **** +  

Buitenhut vanaf € 2.390 pp / Buitenhut met balkon (cat. AB) € 4.020 pp Buitenhut dubbel balkon vanaf € 3.330 pp/ Suite vanaf € 4.575 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting 
voor de cruise in Siem Reap (3 nachten), hotelovernachting na de cruise 
in Ho Chi Minh Stad (2 nachten), havengelden en taksen

Udong

Kampong Cham

Ho-Chi-Minh Stad
Xeo QuytSa Dec

Angkor Ban

Bratislava

Budapest

WenenLinz
KremsPassau
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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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.



Inbegrepen: cruise op basis van dubbele bezetting in volpension, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, OLife Ultimate-voordelen: 
gratis internet + fooien + 2 gratis excursies + $200 boordkrediet pp + 
alcoholisch drankenpakket bij lunch & diner, havengelden & taksen. 
Cruise Plus begeleiding vanaf 10 verkochte hutten (geldig tot 31-12-2019)

8 dagen Middellandse Zee

€ 2.855 pp incl. vluchten & transfers

9 juli tot 16 juli 2020 – Schip: Riviera *****

Barcelona

Palma

Begeleide cruise

Marseille

Monte Carlo
Antibes

La Spezia
Livorno

Civitavecchia

Balkonhut vanaf €2.855 pp – Concierge Balkonhut vanaf €3.105 pp 

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

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 (2022/2025): 2 middelgrote 
nieuwbouwschepen die plaats bieden aan ongeveer 1.200 gasten 
geïnspireerd op de award-winnende schepen Marina & Riviera.

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, vlucht van Kopenhagen naar Brussel, transfer, OLife Ultimate 
voordelen: gratis internet + fooien + 3 gratis excursies pp + $300 
boordkrediet pp + alcoholisch drankenpakket bij lunch & diner, 
havengelden & taksen (geldig tot 31-12-2019).

12 dagen Oostzee & Sint-Petersburg vanuit Antwerpen

€ 4.255 pp incl. vlucht & transfer

25 juli tot 5 augustus 2020 – Schip: Nautica ****+

Deluxe buitenhut vanaf € 4.250 pp   Balkonhut vanaf € 5.410 pp

Antwerpen
Rotterdam

Kiel

Wismar

Stockholm
Helsinki

St. Petersburg
Tallinn

Kopenhagen

Vertrek van Antwerpen
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Begeleide cruise

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, OLife Ultimate 
voordelen: gratis internet + fooien + 3 gratis excursies pp + $300 
boordkrediet pp + alcoholisch drankenpakket bij lunch & diner, 
havengelden & taksen (geldig tot 31-12-2019)

12-daagse cruise Caraïben

10 mrt tem 22 mrt 2020 – Schip: Riviera ***** 

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, cruise only, OLife Ultimate voordelen: gratis internet + 
fooien + 4 gratis excursies pp + $400 boordkrediet pp + alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner, havengelden & taksen. Vluchten 
niet inbegrepen in de prijs (beschikbaar vanaf december 2019)

25 dagen Caraïben & Brazilië

10 november tot 4 december 2020 – Schip: Insignia ****+

€ 4.860 pp cruise only€ 3.799 pp incl. vlucht & transfer

Deluxe Buitenhut vanaf € 4.860 pp / Balkonhut vanaf € 6.240 pp / 
Concierge balkonhut vanaf € 6.635 pp

Balkonhut vanaf € 3.799 pp / Concierge balkonhut € 4.060 pp / 
Penthouse Suite € 4.760 pp

Miami Great Stirrup Cay

Punta Cana
Philipsburg

St. John’s

Castries

Gustavia

Miami

Gustavia Fort-de-France

Port of Spain
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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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.



Op culinaire ontdekking, van Rome tot Barcelona
Om de slogan The finest cuisine at sea’ kracht bij te zetten, organiseren wij voor alle gastronomie-liefhebbers deze exclusieve en 
eenmalige cruise in samenwerking met restaurant Wingerd in Vorselaar. Samen met topchef-kok Pieter Coomans en wijnkenner-
sommelier Jolien Laenen kijken wij er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen; aan boord én aan land want tijdens deze 
cruise maak je kennis met tal van lokale culinaire ontdekkingen, recepten en proeverijen.

i.s.m. Restaurant Wingerd: recent bekroond 
met een koksmuts door Gault & Millau

8-daagse cruise, vanaf:

€ 3.075 pp incl. vluchten & transfers

1 tot 8 september 2020 
Schip: Riviera *****

Beleef een cruise vol culinaire verrassingen *:

 Exclusief bezoek aan de gesloten kloostergemeenschap en het wijndomein van Bolgheri
 Culinaire wandeling Cinque Terre, La Spezia (met uitleg over gebruik van kruiden, ansjovis, enz.) 
 Achter de schermen in de wijnkelders van Monte Carlo 
 Antibes: proeverij bij visrestaurant Albert 1er en bezoek aan top-patissier Cottard 
 Ontdek de geheimen van de Franse keuken in Marseille: bouillabaise koken op 
 grootmoeders wijze & bezoek aan een saffraanboer 
 Barcelona: wandeling langs de mooiste overdekte markten (o.a. Santa Catarina food market, 
 vleesmarkt, Pinchos-restaurant, enz.) 
 ‘Behind the scene’ op Riviera (bezoek aan de keuken, meet & greet op de brug v/h schip ...)
 Kookworkshop aan boord... (olv chef-kok Pieter Coomans)
 * Dit optioneel excursiepakket is onder voorbehoud 
van wijzigingen, richtprijs voor het volledige 
excursieprogramma bedraagt € 650 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension in een balkonhut (dubbele bezetting) o.v.v. 
beschikbaarheid, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfer, fooien, $100 
boordkrediet pp, OLife Choice voordelen: gratis internet + één van volgende 
voordelen 2 gratis excursies pp OF $200 boordkrediet pp OF alcoholisch 
drankenpakket bij lunch & diner, havengelden & taksen. 
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17-daagse begeleide cruise, vanaf:

€ 4.100 pp incl. vluchten & transfers

20 december 2020 tot 5 januari 2021 
Schip: Sirena ****+ 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 4.100 pp                 € 4.230 pp               € 5.650 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, 
transfers luchthaven-schip, extra voordelen zoals vermeld, 
havengelden & taksen. Begeleiding bij min. 10 verkochte 
hutten.

Dubai, India en de Malediven

Waarom kiezen voor deze cruise:

 Kerst in Oman en Nieuwjaar in Cochin (India)
 Overnachtingen in de havens van o.a. Dubai, Male en 
 Mumbai
 Nederlandstalige begeleiding *
 Halve dag excursie in Mumbai (met gids en lunch) en 
 citytour in Dubai
 Onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of 
 $ 800 boordkrediet/hut of 4 excursies pp
 EXTRA: inbegrepen fooien + $ 200 boordkrediet/hut 

Dubai

Abu Dhabi

Fujairah
Muscat

Malé

Cochin

Mangalore
Momugao

Mumbai

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.  De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.



Discover the World

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

Cruisen, onze passie !


