
BOETIEKCRUISES 2022
(SLECHTS 152 GASTEN AAN BOORD)

TWEE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

ALL-INCLUSIVE
EXPEDITIECRUISES

BOEK VÓÓR 03/05/2022 EN GENIET VAN50% KORTING



ZIE WAT ANDEREN NIET ZIEN 
MET SWAN HELLENIC

Als u de afgelegen poolgebieden wilt ervaren of echt buiten de gebaande 
paden gelegen bestemmingen en culturen van onze spectaculaire planeet 
wilt ontdekken, dan bent u in goed gezelschap. Swan Hellenic staat syno-
niem om haar gasten authentieke, intieme en onvergetelijke momenten 
te bieden op buitengewone locaties en afgelegen bezienswaardigheden. 
Ondertussen geniet u aan boord van een verfijnde elegante sfeer.

Swan Hellenic is een gevestigd, gerespecteerd, door de eigenaar beheerd 
erfgoedmerk met meer dan 7 decennia expertise in onontdekte bestem-
mingen.

Onze visie is eenvoudig
WERELDLEIDER ZIJN 

IN CULTURELE EXPEDITIE CRUISES
70 jaar na zijn eerste baanbrekende cruise 
keert Swan Hellenic met trots terug naar 
de wateren van de wereld met twee gloed-
nieuwe expeditieschepen. De hardware zal 
vooruitstrevend zijn, maar de kernwaarden 
die het merk ondersteunden en zijn gasten 
vanaf het begin zo goed bedienden, blij-
ven op hun plaats. Net als de passie voor 
verkennende reizen naar de verste verre 
oorden van de wereld.

Onze schepen combineren de nieuwste 
poolijsklasse-technologie met stijlvolle, 
verfijnde interieurs. Denk aan een luxe 
boetiekhotel met eigentijdse verfijning, 
die we ‘Scandi-luxe Chique’ noemen. 

Ruime en goed geplande kajuiten heb-
ben royale badkamers, comfortabele 
eetfaciliteiten op de kamer en vrij uit-
zicht. De bedoeling is om een onop-
vallende, ontspannende achtergrond te 
bieden die gasten volledig onderdom-
pelt in adembenemende landschappen.

Het expeditieprogramma biedt meesle-
pende exclusieve bucketlist-ervaringen 
voor de veeleisende reiziger met een 
nieuwsgierige geest. Onze innovatieve 
routes worden minutieus gepland en uit-
gevoerd door experts van wereldklasse.

We kijken ernaar uit u aan boord te ver-
welkomen.

SCHEEPSKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Oceanen van buitenruimte. Ons scheeps-
ontwerp biedt enorme hoeveelheden toe-
gankelijke buitenruimte, waardoor onze 
gasten te allen tijde één kunnen zijn met 
de natuur.

Het expeditielab. Ons ultramoderne la-
boratorium zorgt ervoor dat gasten elk 
moment van hun once-in-a-lifetime reis 
vastleggen.

Sauna met Uitzicht. Ontspan en herleef 
in de sauna, het buitenzwembad of de 

jacuzzi terwijl u geniet van het voorbij-
trekkende landschap.

Moderne internationale delicatessen. De 
overvloed aan eetgelegenheden van Swan 
Hellenic zorgen ervoor dat gasten zin heb-
ben in wereldwijde smaken.

Welkom bij Basecamp. Voor expedities 
aan wal is er een verwarmde, door conci-
erge beheerde kleedkamer die we graag 
Basecamp noemen.



Welkom op SH Minerva 
UW NIEUWE THUIS WEG VAN HUIS

Ons elegante 5-sterren boetiekschip in Scan-
di-design biedt u een intieme setting van 
waaruit u volledig wordt ondergedompeld in 
alle bezienswaardigheden en landschappen van 
uw reis.

Introductie van SH Minerva

Ons gloednieuwe schip is ontworpen om in 
stijl en comfort naar bestemmingen buiten de 
gebaande paden en afgelegen poolgebieden 
te reizen.

Het schip heeft een PC5 ijsversterkte romp ge-
combineerd met extra grote stabilisatoren om 
uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Verfijnde elegantie. We weten hoe belangrijk 
de buitenruimte is, dus onze ruime, ontspan-
nende openbare ruimtes bieden wijd open, vrij 
uitzicht over het hele schip. De bestemming is 
altijd in zicht.

Uw welzijn. De veiligheid en het geluk van 
onze gasten staat voorop voor onze 120-kop-
pige bemanning aan boord, evenals voor ons 
gepassioneerd expeditieteam dat spannende 
excursies aan wal en blijvende herinneringen 
zal aanbieden.

Op de volgende pagina’s ontdekt u enkele routes 
uit ons aanbod. Bij al deze aanbiedingen is hetgeen 
volgt inbegrepen:

• Een nacht pre-cruise (hotel 4* of 5*) met ontbijt
• Alle transfers tussen het hotel, de haven en de 

luchthaven
• Accommodatie aan boord
• Alle maaltijden aan boord inclusief roomservice 24 

uur per dag
• Koffie, thee, frisdranken & geselecteerde alcoholi-

sche dranken 24 uur per dag
• Lezingenprogramma’s door ons ervaren expeditie-

team en gastsprekers
• Excursieprogramma aan wal o.l.v. ons deskundig 

expeditieteam
• Swan Hellenic expeditie parka
• Gebruik van rubberen laarzen voor het aan wal 

gaan
• Standaard WiFi (Premium WiFi beschikbaar)
• Fooien aan boord en havenbelastingen



Op ontdekking van Arctica: IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen
7 - 18 juni 2022 (12 dagen/11 nachten) : van Reykjavik naar Longyearbyen

Ervaar de wilde en fantastische landschappen van 
IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen op ons luxe 

boetiekschip. Vaar om het land van vuur en ijs en be-
zoek onderweg nestelende papegaaiduikerkolonies. 
Ontdek de fenomenen van fjorden, spectaculaire wa-
tervallen en eindeloze vulkanische landschappen. Ver-
ken de afgelegen kusten van Jan Mayen Island tijdens 
een natuurwandeling naar de enige woning van het 
eiland, het metrostation. Reis door het betoverende 
geluid van Bellsund voordat je de eilanden van Spits-
bergen gaat verkennen. Zeevogels vullen hier de rots-
achtige kliffen en kustlijnen. Rendieren, zeehonden en 
walrussen zijn er in overvloed. En natuurlijk is de mach-
tige ijsbeer koning in deze meedogenloze hoek van 
de wereld.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

7 juni Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

8 juni Reykjavik, IJsland
9 juni Flatey & Stykkishólmur
10 juni Patreksfjörður
11 juni Akureyri, IJsland
12 juni Dag op zee
13 juni Jan Mayen, Noorwegen
14 juni Dag op zee
15-17 juni Spitsbergen, IJsland
18 juni Longyearbyen, Spitsbergen

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Longyearbyen-Oslo

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 6.927 p.p.
Oceanview M4 € 6.927 p.p.
Balcony D5 € 7.550 p.p. 
Balcony M5 € 7.710 p.p.
Balcony D6 € 8.046 p.p.
Suite € 12.004 p.p.
Premium Suite € 13.821 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



Svalbard/Spitsbergen op zijn best
17 - 25 juni & 24 juni- 2 jul & 1-9 juli 2022 (9 dagen/8 nachten) : van Longyearbyen naar Longyearbyen

Begin aan deze ongelooflijke cruise aan boord van 
een boetiek-expeditieschip dat de afgelegen 

Spitsbergen archipel van Noorwegen binnen de pool-
cirkel rondvaart. Trakteer uzelf op de verleidelijke ijs-
blauwe wateren van het poolgebied terwijl we langs 
gletsjers varen die ijsbergen afkalven naar de rand van 
verreikende platen pakijs die alleen in dit deel van de 
wereld te zien zijn. Ervaar de unieke arctische omge-
ving, eindeloze dagen en de zelden geziene dieren in 
het wild die het bevolken. Zeer weinig mensen spot-
ten ooit ijsberen, walrussen, rendieren en poolvossen 
in hun natuurlijke habitat, terwijl duizenden zeevogels 
en beluga walvissen onze reis door deze onvergetelij-
ke ijzige wildernis volgen. 

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

Dag 1 Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Oslo

Dag 2 Transfer hotel - luchthaven 
Vlucht Oslo - Longyearbyen 
Transfer luchthaven - schip 
Longyearbyen

Dag 3-8 Expeditiecruise naar de geheimen 
van Svalbard/Spitsbergen

Dag 9 Longyearbyen
Transfer schip - luchthaven 
Vlucht Longyearbyen - Oslo

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 5.244 p.p.
Oceanview M4 € 5.244 p.p.
Balcony D5 € 5.680 p.p. 
Balcony M5 € 5.792 p.p.
Balcony D6 € 6.028 p.p.
Suite € 8.916 p.p.
Premium Suite € 10.188 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



Spitsbergen en de Noordkaap
8 - 20 juli 2022 (13 dagen/12 nachten) : van Longyearbyen naar Tromsø

Deze cruise aan boord van een boetiekexpeditie-
schip rond de afgelegen Spitsbergen-archipel van 

Noorwegen zal je ongelooflijke herinneringen bezor-
gen. Deze afgelegen eilanden binnen de poolcirkel 
onthullen hun geheimen als je aan land komt in rui-
ge landschappen omzoomd door toendra waar wilde 
bloemen bloeien. Deze unieke arctische omgeving 
trekt zeekoeten en kleine alken aan met grote uithaal-
plaatsen van walrussen die nauwlettend in de gaten 
worden gehouden door sluipende ijsberen. Terwijl we 
naar ‘s werelds meest noordelijke nederzettingen va-
ren, kunt u genieten van het onvergetelijke uitzicht op 
uitgestrekte gletsjers waar beloega’s onder de midder-
nachtzon zwemmen, en luisteren naar krakende gelui-
den terwijl ze enorme ijsbergen afkalven in de diepe 
en prachtige fjorden.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

8 juli Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Oslo

9 juli Transfer hotel - luchthaven 
Vlucht Oslo - Longyearbyen 
Transfer luchthaven - schip 
Longyearbyen, Spitsbergen

10-17 juli Spitsbergen
18 juli Bereneiland
19 juli Skarsvåg/Noordkaap
20 juli Tromsø, Noorwegen

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 7.207 p.p.
Oceanview M4 € 7.207 p.p.
Balcony D5 € 7.862 p.p. 
Balcony M5 € 8.030 p.p.
Balcony D6 € 8.383 p.p.
Suite € 12.519 p.p.
Premium Suite € 14.426 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



De Noordkaap en Spitsbergen
19 - 31 juli 2022 (13 dagen/12 nachten) : van Tromsø naar Longyearbyen

Deze cruise aan boord van een boetiekexpeditie-
schip rond de afgelegen Spitsbergen-archipel van 

Noorwegen zal je ongelooflijke herinneringen bezor-
gen. Deze afgelegen eilanden binnen de poolcirkel 
onthullen hun geheimen als je aan land komt in rui-
ge landschappen omzoomd door toendra waar wilde 
bloemen bloeien. Deze unieke arctische omgeving 
trekt zeekoeten en kleine alken aan met grote uithaal-
plaatsen van walrussen die nauwlettend in de gaten 
worden gehouden door sluipende ijsberen. Terwijl we 
naar ‘s werelds meest noordelijke nederzettingen va-
ren, kunt u genieten van het onvergetelijke uitzicht op 
uitgestrekte gletsjers waar beloega’s onder de midder-
nachtzon zwemmen, en luisteren naar krakende gelui-
den terwijl ze enorme ijsbergen afkalven in de diepe 
en prachtige fjorden.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

19 juli Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Tromsø

20 juli Transfer hotel - schip 
Tromsø, Spitsbergen

21 juli Skarsvåg/Noordkaap
22 juli Bereneiland
23-30 juli Spitsbergen
31 juli Longyearbyen, Noorwegen

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Longyearbyen - Oslo 

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 7.207 p.p.
Oceanview M4 € 7.207 p.p.
Balcony D5 € 7.862 p.p. 
Balcony M5 € 8.030 p.p.
Balcony D6 € 8.383 p.p.
Suite € 12.519 p.p.
Premium Suite € 14.426 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



Op ontdekking van Arctica: IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen
30 juli - 10 augustus 2022 (12 dagen/11 nachten) : van Longyearbyen naar Reykjavik

Ervaar de wilde en fantastische landschappen van 
IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen op ons luxe 

boetiekschip. Vaar om het land van vuur en ijs en be-
zoek onderweg nestelende papegaaiduikerkolonies. 
Ontdek de fenomenen van fjorden, spectaculaire wa-
tervallen en eindeloze vulkanische landschappen. Ver-
ken de afgelegen kusten van Jan Mayen Island tijdens 
een natuurwandeling naar de enige woning van het 
eiland, het metrostation. Reis door het betoverende 
geluid van Bellsund voordat je de eilanden van Spits-
bergen gaat verkennen. Zeevogels vullen hier de rots-
achtige kliffen en kustlijnen. Rendieren, zeehonden en 
walrussen zijn er in overvloed. En natuurlijk is de mach-
tige ijsbeer koning in deze meedogenloze hoek van 
de wereld.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

30 juli Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Oslo

31 juli Transfer hotel - luchthaven 
Vlucht Oslo - Longyearbyen 
Transfer luchthaven - schip 
Longyearbyen, Spitsbergen

1-3 aug Spitsbergen
4 aug Dag op zee
5 aug Jan Mayen, Noorwegen
6 aug Dag op zee
7 aug Akureyri, IJsland
8 aug Isafjordur & Vigur, IJsland
9 aug Dynjandi, IJsland
10 aug Reykjavik, IJsland

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 6.927 p.p.
Oceanview M4 € 6.927 p.p.
Balcony D5 € 7.550 p.p. 
Balcony M5 € 7.710 p.p.
Balcony D6 € 8.046 p.p.
Suite € 12.004 p.p.
Premium Suite € 13.821 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



IJsland
9 - 18 augustus 2022 (10 dagen/9 nachten) : van Reykjavik naar Reykjavik

Stap aan boord van ons boetiek-expeditieschip 
in het land van vuur en ijs voor onze ‘ontdekking 

van IJsland’-cruise en verken de fjorden en waterval-
len van IJsland, evenals lavaformaties en borrelende 
modderpoelen. Kijk hoe ijsberen hun welpen dragen 
en observeer walvissen in het ijskoude water. Ga met 
ons mee op onze ontdekkingsreis terwijl we varen van 
ijsgebonden eilanden naar warmwaterbronnen, spui-
tende geisers en stromende watervallen.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

9 aug Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

10 aug Transfer luchthaven - schip 
Reykjavik

11 aug Flatey & Stykkishólmur
12 aug Patreksfjörður
13 aug Akureyri
14 aug Grímsey
15 aug Seyðisfjörður
16 aug Höfn
17 aug Heimaey
18 aug Reykjavik

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 4.534 p.p.
Oceanview M4 € 4.534 p.p.
Balcony D5 € 4.920 p.p. 
Balcony M5 € 5.018 p.p.
Balcony D6 € 5.226 p.p.
Suite € 7.749 p.p.
Premium Suite € 8.872 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



IJsland en Oost-Groenland
17 - 30 augustus 2022 (14 dagen/13 nachten) : van Reykjavik naar Reykjavik

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

17 aug Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

18 aug Transfer luchthaven - schip 
Reykjavik

19 aug Isafjordur
20 aug Dag op zee
21 aug Ittoqqortoormitt
22-23 aug Scoresbysund
24-25 aug Koning Oscarfjord
26 aug Dag op zee
27 aug Seyðisfjörður
28 aug Höfn
29 aug Heimaey
30 aug Reykjavik

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 6.268 p.p.
Oceanview M4 € 6.268 p.p.
Balcony D5 € 6.846 p.p. 
Balcony M5 € 6.995 p.p.
Balcony D6 € 7.307 p.p.
Suite € 10.930 p.p.
Premium Suite € 12.615 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



Noord-Canada ontdekking: Groenland naar Nova Scotia
24 september - 10 oktober 2022 (17 dagen/16 nachten) : van Kangerlussuaq naar Halifax

Volg een pad langs de Noordwestelijke Passage tij-
dens onze Noord-Canadese ontdekkingscruise op 

ons boetiekexpeditieschip volgens een deel van de 
legendarische met ijs gevulde route die grote ontdek-
kingsreizigers uitdaagde. Terwijl we vanuit Groenland 
door de ijsberghoofdstad van de wereld varen, staar je 
vol ontzag naar de met ijs gevulde zeestraten en fjor-
den vol met gigantische ijsbergen. De noordkust van 
Canada rond Nunavut is een toevluchtsoord voor ka-
riboes en ijsberen, en in Newfoundland krijgen we de 
kans om de verhalen van de inheemse Inuit-bevolking 
te horen en oude walvisplekken te ontdekken. Deze 
epische reis, die avontuur en cultuur combineert, is iets 
dat elke reiziger in zijn leven zou moeten meemaken.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

24 sept Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

25 sept Transfer hotel - luchthaven 
Vlucht Reykjavik - Kangerlussuaq 
Transfer luchthaven - schip 
Kangerlussuaq, Groenland

26 sept Qeqertarsuaq, Groenland
27 sept Diskobaai, Groenland
28 sept Ilulissat, Groenland
29 sept Sisimiut, Groenland
30 sept Nuuk (Godthab), Groenland
1 okt Dag op zee
2 okt Iqaluit, Canada
3 okt Lady Franklin eiland, Canada
4 okt Akpatok eiland, Canada
5 okt Torngat Mountains National Park, Canada
6 okt Dag op zee
7 okt Straat van Belle Isle, Canada
8 okt Corner Brook, Canada
9 okt Dag op zee
10 okt Halifax, Canada

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE PRIJS
Oceanview D4 € 10.497 p.p.
Oceanview M4 € 10.497 p.p.
Balcony D5 € 11.517 p.p. 
Balcony M5 € 11.779 p.p.
Balcony D6 € 12.330 p.p.
Suite € 18.555 p.p.
Premium Suite € 21.527 p.p.

OPMERKING
• Prijzen zijn incl. 50% korting (geldig tot 03/05/2022).



Neem voor alle reserveringen contact op met uw gebruikelijke reisagent:

CRUISE PLUS
+	Grote Markt 72
 B-9100 Sint-Niklaas
)	+32 (0)3 780.76.60
8	info@cruiseplus.be
: www.cruiseplus.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Een hotelovernachting voorafgaand aan uw 
cruise, de cruise op basis van all-inclusive aan boord, lokale transfers, havengelden, btw en taksen zijn inbe-
grepen. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder 
voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet defi-
nitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.

https://www.swanhellenic.com/terms

