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8 dagen Middellandse Zee
€ 5.895 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 28 mei 2020    
Schip: Seven Seas Splendor *****+

TOT 40 GRATIS EXCURSIES 

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite (cat. H) op basis van beschikbaarheid, vluchten 
heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-schip, stadsrondrit in 
Barcelona voor inscheping, havengelden & taksen.

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Deluxe Veranda Suite (cat. H) op basis van beschikbaarheid, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-schip, haven-
gelden & taksen. NL-talige begeleiding Cruise Plus vanaf 10 verkochte 
suites.

8 dagen Middellandse Zee
€ 3.330 pp  incl. vluchten & transfers

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

TOT 28 GRATIS EXCURSIES 

Concierge Suite: vanaf € 3.920 pp Superior Suite: vanaf € 6.720 pp – Concierge Suite vanaf € 7.350 pp

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 Cruise Plus zijn van toepassing.

13 dagen Zuid-Amerika 

€ 5.499 pp  incl. vluchten & transfers

Vertrek: 3 december 2020
Schip: Seven Seas Mariner *****+

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in een Deluxe Veranda Suite (cat. H) o.v.v. beschikbaarheid, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-schip, extra 
hotelovernachting (5*)in Buenos Aires voor aanvang van de cruise, 
havengelden & taksen. 

TOT 30 GRATIS EXCURSIES 

Concierge Suite vanaf € 6.295 pp - Penthouse Suite: vanaf € 8.400 pp

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

TOT 41 GRATIS EXCURSIES 

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Deluxe Veranda Suite (cat. H) op basis van beschikbaarheid, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting voor én 
na de cruise, havengelden & taksen

10 dagen Alaska 
€ 5.595 pp  incl. vluchten & transfers

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

Concierge Suite: vanaf € 6.035 pp

Vancouver

Ketchikan

Juneau
SkagwaySeward

Anchorage

Inside Passage

Hubart Glacier

GLOEDNIEUW SCHIP ! Tango & Samba langs de Oostkust van Zuid-Amerika

Monte Carlo

St. Tropez

Portofino

Ajaccio

Porto Torres

Port Mahon
Valencia

Barcelona
Barcelona

Monte Carlo
Portofino

Palma

Sète

Toulon

Livorno

Civitavecchia

Buenos Aires

Montevideo
Punta del Este

Rio Grande

Porto Belo

Sao Paulo
Bahia Ilha Grande Buzios

Rio de Janeiro

Cruise Plus begeleide cruise



Berlitz Cruise Gids 2020 verkoos EUROPA2 en 
EUROPA als allerbeste cruiseschepen, 
HANSEATIC nature als beste boetiekschip.

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 Cruise Plus zijn van toepassing.

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

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

Cruise Plusbegeleiding vanaf 10 hutten

Welkom aan boord van de gloednieuwe HANSEATIC inspiration

Ontdek ongerepte gebieden en volg de spectaculaire routes van de 
grote pioniers.
Oog in oog met de natuur: HANSEATIC inspiration brengt je op 
plaatsen die voor andere schepen onbereikbaar zijn.
Inspiration Walk: het bijzondere dektraject met toegang vooraan bij 
de boeg staat garant voor de beste wildlife spotting.
Veilig naar het einde van de wereld: dankzij de hoogste ijsklasse 
voor passagierschepen biedt de HANSEATIC inspiration maximale 
veiligheid in de ijzige wereld van Noord- en Zuidpool.

Met deskundige begeleiding van 
poolreiziger Dixie Dansercoer

Het gloednieuwe luxe-expeditieschip van Hapag-Lloyd Cruises is gebouwd voor hedendaagse pioniers en begeleid 
door zeer ervaren crew-expeditieleden die elke reis verrijken met boeiende achtergrondinformatie en inzichten vanuit 
hun eigen vakexpertise.

Doorheen de Adriatische ZeeWestelijke Middellandse Zee

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite cat. 1, vluchten heen/terug vanuit Brussel, 
transfers, havengelden & taksen.

10 dagen Kroatië & Griekenland

€ 6.599 pp incl. vluchten & transfers

21 tot 30 augustus 2020 - Schip: EUROPA 2 ******

Verbreed uw horizon: gerenommeerde experts laten u kennismaken 
met de plaatselijke fauna en flora. 
Respect voor de natuur: tijdens uw reis op de HANSEATIC inspiration 
gaan wij op een verantwoorde manier om met het kwetsbare 
ecosysteem. 
Meer open dekruimte dan gelijk welk ander expeditieschip.
Glazen balkons: Zweef over de oceaan met een prachtig uitzicht bij 
het spotten van walvissen en dolfijnen

Inbegrepen : cruise op basis van dubbele bezetting in 
volpension in een oceanview Cat. 0., vluchten heen/terug vanuit 
Brussel met aansluitend rederijvluchten in Frankfurt, transfers, 
hotelovernachting in Buenos Aires voor aanvang van de cruise, 
havengelden en taksen.

31 januari tot 15 februari 2021 – Schip: Hanseatic inspiration *****+

Inbegrepen : cruise op basis van dubbele bezetting in volpension 
in een oceanview Cat. 0., rederijvluchten heen/terug vanuit  
Frankfurt, transfers, hotelovernachting in Montreal, begeleiding 
Dixie Dansercoer, havengelden en taksen.

5 tot 20 juli 2021 - Schip: Hanseatic inspiration *****+

16-daagse Expeditiecruise naar Antarctica

€ 13.590 pp incl. vluchten & transfers

16-daagse Expeditiecruise naar Groenland & de Poolcirkel

€ 11.840 pp incl. vluchten & transfers

Venetië

Split

Hvar

Kerkyra

Monopoli

Sami Nauplion

Hydra
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Ushuaia

Port Stanley

South Georgia
Drake Passage
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Antarctica

Marguerite Bay

Hudson Strait

Goose Bay

Labrador

Monumental Island

Qeqertarsuaq
Illulissat

Sisimiut
Kangerlussuaq



06-07

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.

8 dagen Italiaanse Rivièra vanaf:

€ 3.360 pp incl. vluchten & transfers

3 tot 10 mei 2020 – Schip: Crystal Serenity *****

Deluxe Buitenhut     Deluxe Verandahut    Penthouse Veranda  
 
    € 3.360 pp                   € 3.910 pp               € 5.795 pp

Zorgeloos verblijven, gastronomisch dineren en een zee van ruimte

Wine & Food Festival cruise, 18 dagen vanaf:

€ 6.820 pp incl. vluchten & transfers

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

Deluxe Buitenhut    Deluxe Verandahut   Penthouse Veranda
 
      € 6.820 pp                € 7.280 pp               € 11.375 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:

Laatavondvertrek in Rome (21u)
Overnachting in de haven van Venetië aan boord, aan 
het einde van de cruise
Taormina, aan de voet van de vulkaan Etna in Sicilië: 
kruispunt van verschillende Mediterraanse culturen en 
invloeden

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

Taormina

Dubrovnik

Venetië

14 dagen Van Hong Kong tot Singapore, vanaf:

€ 4.399 pp incl. vluchten & transfers

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

       Buitenhut            Deluxe buitenhut       Deluxe Verandahut  
 
      € 4.399 pp                  € 4.860 pp                  € 5.090 pp

Singapore: futuristische metropool met groene wortels

€ 6.299 pp incl. vluchten & transfers

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

    Buitenhut         Deluxe buitenhut        Deluxe Verandahut
 
    € 6.299 pp                 € 6.990 pp                € 7.635 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:

2 overnachtingen in Hong Kong voor de cruise & 2 nachten 
extra in Singapore nadien
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

Inbegrepen: cruise op basis van all-inclusive (fooien, dranken, onbeperkt wifi) 
in dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers ter plaatse, 
hotelovernachting voor aanvang van de cruise (The Oberoi Mumbai 5*), 
havengelden en taksen.

Inbegrepen: cruise op basis van all-inclusive (fooien, dranken, onbeperkt wifi) 
in dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers ter plaatse, 
4 hotelovernachtingen, havengelden en taksen.

Mumbai

Cochin

Colombo

Yangon

Phuket
Penang Port Kelang

Singapore Singapore

Hong Kong

Manila
Boracay

Puerto Princesa

Kota Kinabula
Bandar Seri Begawan

Monte Carlo



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 Cruise Plus zijn van toepassing.

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-
schip, havengelden en taksen. EXTRA OLife Ultimate voordelen: gratis 
onbeperkt internet + gratis drankenpakket + $ 400 boordkrediet/hut + 2 
excursies pp

8 dagen Middellandse Zee

€ 2.890 pp incl. vluchten & transfers

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

Barcelona

Palma

Begeleide cruise

Marseille

Monte Carlo
Antibes

La Spezia
Livorno

Civitavecchia

Balkonhut € 2.890 pp – Concierge balkonhut € 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, terugvlucht Barcelona naar Brussel, vervoer per autocar naar 
Amsterdam vanuit Antwerpen of St. Niklaas, transfers luchthaven-schip, 
havengelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt 
internet + inbegrepen fooien + keuze uit: gratis drankenpakket of $ 800 
boordkrediet/hut of  4 excursies pp! Promo: $ 100 extra boordkrediet per 
hut 

15 dagen van Amsterdam tot Barcelona

€ 5.965 pp incl. fooien en keuze uit extra voordelen !

22 sept. tot 6 okt. 2020 – Schip: Marina ****+

Prijzen: balkonhut € 5.965 pp – Concierge balkonhut € 6.440 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-
schip, hotelovernachting in Buenos Aires voor aanvang van de cruise, 
havengelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + inbegrepen fooien + gratis drankenpakket + $ 600 
boordkrediet/hut + 3 excursies pp. + EXTRA: $200 boordkrediet/hut

13 dagen Zuid-Amerika

7 tot 19 maart 2021 – Schip: Marina ****+ 

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-
schip, havengelden en taksen. EXTRA OLife Ultimate voordelen: 
gratis onbeperkt internet + gratis drankenpakket + $ 600 
boordkrediet/hut + 3 excursies pp

11 dagen pracht van de Italiaanse Rivièra

12 tot 22 augustus 2020 – Schip: Riviera ****+

€ 3.480 pp incl. vlucht & transfers€ 4.750 pp incl. vlucht & transfers

Balkonhut € 3.480 pp – Concierge balkonhut € 3.695 ppBalkonhut € 4.750 pp – Concierge balkonhut € 4.880 pp

OLife Ultimate: voordelen tot $ 1.000 en meer !

Monte Carlo
Livorno

Civitavecchia Amalfi

Dubrovnik

Venetië

Barcelona

AmsterdamTilbury

Le Havre
St. Malo

Bordeaux

Bilbao
Ferrol

Porto

Lissabon

Cadiz Malaga

Buenos Aires

Montevideo
Punta del Este

Rio Grande

Porto Belo

Sao Paulo
Bahia Ilha Grande Buzios

Rio de Janeiro



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 Cruise Plus zijn van toepassing.

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite (V1) onder voorbehoud van beschikbaarheid, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, havengelden & 
taksen.

8 dagen West-Middellandse Zee

€ 2.799 pp incl. vluchten & transfers 

5 tot 12 mei 2020 – Schip: Seabourn Quest ****+

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.

€ 6.330 pp incl. vluchten & transfers

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

Reykjavik

Patreksfjordur

Tromso

Storstappen Honningsvag
Alta

Sortland
Bodo

SkagfjorourStikkisholmur

Barcelona

Ibiza

Port Mahon

Monte Carlo
Toulon

Ajaccio

Portoferraio

Rome

17 dagen Noordkaap & IJsland

The Seabourn all-inclusive difference: Intieme schepen met zeer veel ruimte aan boord
Onberispelijke en uiterst persoonlijke service
Uitsluitend suites met zeezicht
Prachtig design en interieur in alle ruimtes aan boord
Inbegrepen champagnes & minibar in de suite
Topgastronomie in de diverse specialiteitenrestaurants
Open bar over het ganse schip, inclusief geselecteerde 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

€ 3.915 pp incl. vluchten & transfers

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

9 dagen Griekenland & Turkije

Athene

Agios Nikolaos

Patmos

Kusadasi
Cesme

Mykonos

Skiathos

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting 
in een Veranda Suite (V1) onder voorbehoud van beschikbaarheid, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, hotelovernachting in Sura 
Design Hotel (5*) voor aanvang van de cruise, transfers, haven-
gelden & taksen.

€ 2.999 pp incl. vluchten & transfers 

30 okt. tot 7 nov. 2020 – Schip: Seabourn Ovation ****+

Athene Cesme

Myrina

Istanbul

Rhodos

Bodrum
Spetses

Thira



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.  De algemene voorwaarden van Cruise Plus zijn van toepassing.

Kastelen en wijnen van de Moezel

8-daagse begeleide riviercruise

€ 2.620 pp incl. busvervoer

19 tot 26 augustus 2020 
Schip: AmaSiena****+

Highlights:

 Inbegrepen excursies & dranken bij de maaltijden
 Gratis gebruik van fietsen aan boord
 Trier: oudste stad van Duitsland, met de gekende 
 Romeinse Zwarte Poort (Porta Nigra)
 Wandeling langs de wijngaarden in Rudesheim 
 met prachtig zicht over de vallei en omgeving
 De residentie in Würzburg: een van de meest 
 buitengewone barokke kastelen van Europa, met 
 prachtige hoftuinen
 Verdwalen in de charmante straatjes van   
 Rüdesheim

Luxemburg

Trier
Rudensheim

Bamberg

Nurenberg

Koblenz

Alken
Wertheim

Bernkastel

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, busvervoer heen/terug, ATC begeleiding vanaf 5 
verkochte hutten, havengelden en taksen.

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 Cruise Manager, 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, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, havengelden & taksen. 
Getoonde prijs geldig voor afvaart op 08/11/2020

8-daagse riviercruise op de Donau
€ 2.399 pp* incl. vluchten & transfers

Buitenhut vanaf € 2.399 pp 
Buitenhut met Frans balkon vanaf € 3.255 pp 
Buitenhut met dubbel balkon vanaf € 3.685 pp Bratislava

Budapest

WenenLinz
WeissenkirchenPassau

Vilshofen an der Donau

Elke zondag van maart tot november 2020
Schip: AmaPrima of AmaSonata ****



14-15
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 Cruise Plus zijn van toepassing.

Geldig op alle Europa 2020 afvaarten, alleen van toepassing op de eerste & tweede persoon in de kajuit. 
Contacteer ons voor de gedetailleerde voorwaarden van deze actie.

Volpension incl. een ‘Signature drankenpakket’ (op alle Europa vertrekken 2020 *)
Hut upgrades
Gereduceerde tarieven voor 3e/4e gast in de hut
10% korting op geselecteerde excursies

15-dagen Noorse Fjorden

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, busvervoer naar/van Amsterdam, gratis 
Signature drankenpakket, havengelden & taksen

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 28/06. Cruise met vertrek 
26/07: vaarroute in omgekeerde volgorde. 
Promotie gratis drankenpakket geldig bij nieuwe boekingen 
tot 15/03/20.

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut
 
   € 1.330 pp                 € 1.740 pp               € 1.945 pp

   € 1.430 pp                 € 1.895 pp               € 1.999 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, busvervoer naar/van Amsterdam, 
gratis Signature drankenpakket, havengelden & taksen

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 05/07. Cruise 
met vertrek 07/06: prijs vanaf € 1.955 pp (binnenhut). 
Promotie gratis drankenpakket geldig bij nieuwe 
boekingen tot 15/03/20.

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.940 pp                  € 3.080 pp                € 3.130 pp

Promotie gratis drankenpakket, nu verlengd tot 15 maart

Boek nu je cruise met Holland America Line en ontvang:

€ 1.330 pp incl. busvervoer

Vertrek 21 juni of 19 juli 2020 
Schip: Nieuw Statendam****  

Amsterdam

Oslo
Stavanger

Flam

Cruises naar de Noorse Fjorden of de Noordkaap met vertrek vanuit Amsterdam

Kristiansand

Gezien op TV: Waarom niet nu ?

21-6

19-7

Om de kennis bij het grote publiek te verruimen en 
de vooroordelen over cruises weg te nemen, lanceert 
Holland America Line de grootscheepse campagne 
- inclusief TV-reclamespotjes die u allicht al heeft 
opgemerkt: “Waarom niet nu?”  2020 is overigens het 
jaar met de meeste capaciteit ooit vanuit Nederland. 
Contacteer Cruise Plus voor meer info of een 
vrijblijvende offerte-aanvraag.

15-dagen Naar de Noordkaap

€ 1.940 pp incl. busvervoer

Vertrek 7 juni of 5 juli 2020 
Schip: Nieuw Statendam****  

Amsterdam

Eidfjord
Bergen

Alesund Molde

Trondheim

Honningsvag

Skjolden

Stavanger



16-17
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 Cruise Plus zijn van toepassing.

Expeditieyachting op luxeniveau

12 dagen in een Grand Deluxe Suite vanaf:

€ 8.315 pp incl. vluchten & transfers *

30 mei tot 10 juni 2020 
22 mei tot 2 juni 2021 

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 prijs geldig voor vertrek 2020 en o.v.v. beschikbaarheid. 
Vertrek 2021, vanaf € 8.999 pp

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

10 dagen in een Deluxe Verandah Suite vanaf:

€ 7.725 pp * incl. vluchten & transfers

20 tot 30 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 Callao naar Valparaiso

Lima

Paracas Bay 

Matarani
Arica

Iquique

Isla Pan de Azucar

Valparaiso



18-19

Alle maaltijden aan boord (m.u.v. toeslag voor de diners in de restaurants La Dame & 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 
Expeditiecruises begeleid door ervaren natuurgidsen-experts en alle excursies per Zodiac zijn inbegrepen

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

12 dagen Turkije, Griekenland, Malta & Sicilië

19 tot 30 oktober 2020 - Schip: Silver Moon *****+

Vista Suite € 4.899 pp - Classic Veranda Suite € 5.450 pp 
Deluxe Veranda Suite € 5.930 pp

€ 4.899 pp incl. vluchten & transfers 

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

13 dagen Van West- naar Oost-Middellandse Zee

€ 4.499 pp incl. vluchten & transfers

17 tot 29 oktober 2020 – Schip: Silver Spirit *****+  

Vista Suite € 4.499 pp - Classic Veranda Suite € 5.395 pp 
Deluxe Veranda Suite € 5.735 pp

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

17 dagen Zuid- en Midden-Amerika

€ 4.699 pp incl. vluchten & transfers 

6 tot 24 december 2020 – Schip: Silver Moon *****+ 

Vista Suite € 4.699 pp - Classic Veranda Suite € 5.690 pp  
Deluxe Veranda Suite € 6.099 pp

Authentieke Italiaanse luxesfeer & all-inclusive service

Inbegrepen: Cruise in all-inclusive op basis van dubbele bezetting, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting in 
Hong Kong (5*) voor aanvang van de cruise, havengelden & taksen.

17 dagen Metropolen van China & Japan

20 maart tot 5 april 2021 - Schip: Silver Muse *****+

Vista Suite € 5.595 pp - Classic Veranda Suite € 6.515 pp 
Deluxe Veranda Suite € 6.685 pp

€ 5.595 pp incl. vluchten & transfers 

NIEUW SCHIP

NIEUW SCHIP 2 dagen in Hong Kong
3 dagen Shanghai

2 dagen Beijing

Barcelona

Port Mahon Cagliari

Trapani

Valletta

Katakolon

Nauplion

Heraklion

Mykonos
Athene

Athene
Mykonos

Kusadasi

Rhodos
SoudaValletta

Syracuse

Palermo

Barcelona

Lima
Trujillo

Manta

Panama CityPuerto Limon

Roatan
Santo Tomas de Castilla

Belize City
Cozumel

Fort Lauderdale

Hong Kong

Shanghai

Beijing

Hiroshima
Tokyo



Discover the World

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

Cruisen, onze passie !


