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vanaf

€ 529

Ontdek een greep uit het aanbod van de
luxe Pegase Cruises in deze brochure.

*Tijdelijk aanbod, geldig voor boekingen voor 31/10/17.

Beste Cruiser,
De cruisespecialisten hebben zich de afgelopen weken helemaal gegeven en de beste
aanbiedingen voor jou onderhandeld! We werken samen met zo’n 20 verschillende
internationale rederijen, gekend voor hun hoge kwaliteit en service, en elk met hun
eigen identiteit.
Er is voor elk wat wils:							
• Cruise + vlucht: 	Wij zochten voor jou de beste combinatie van een cruise met vluchten
erbij, jij hoeft enkel nog je koffers te pakken en te genieten.
• Mini cruise: 	Perfect indien je nog nooit een cruise gedaan hebt of
indien je op zoek bent naar een korte vakantie.
• Cruise only: 	Jij kiest je favoriete cruise bij één van de vele rederijen en
onze specialisten stellen voor jou een mooi pakket samen.
Wist je dat je ook allerhande extra’s kan bijboeken zoals transfers en hotels?
Een cruise is altijd een goed idee !
•
•
•
•

Vaar de wereld rond terwijl je maar 1 keer je koffer hoeft uit te pakken
Ontdek elke dag een nieuwe bestemming of ga heerlijk niksen aan het zwembad
Laat je bedienen in de vele bars en restaurants
Ideaal en betaalbaar als familievakantie

We wensen jou een droomcruise en welverdiende vakantie toe!

TWIJFELS OVER
EEN CRUISE?

LAAT JE ZORGEN
VAREN EN KIES
VOOR EEN
BEGELEIDE
CRUISE
ENKELE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
>> Nederlandstalige begeleiding met kennis en
ervaring vanaf uw vertrek in België tot aan
uw terugkeer.
>> Keer op keer tevreden reizigers.
>> Geen verrassingen ter plaatse, alles wordt
door ons geregeld.
>> De scherpste prijs voor de beste kwaliteit met
steeds vele extra’s zoals fooien en dranken
inclusief in de prijs.



Op de volgende pagina’s zijn
er enkele begeleide cruises
vermeld. Deze zijn herkenbaar
aan dit logo.

A ANBIEDINGEN KUNNEN STERK VERSCHILLEN IN PRIJS MA AR ER ZIJN OOK
VERSCHILLEN IN WAT ER WEL OF NIET INBEGREPEN IS.
DANKZIJ DEZE HANDIGE ICOONTJES ZIE JE BIJ ELKE A ANBIEDING
ONMIDDELLIJK WAT ER INCLUSIEF IS IN DE PRIJS.
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BEGELEIDER IN
JE EIGEN TA AL

/

CRUISE

HOTELNACHT(EN)

TREIN

HET VOLLEDIGE AANBOD
BEGELEIDE CRUISES MET
HANDIGE K AARTJES EN
DAGPROGRAMMA’S
VIND JE IN DE NIEUWE
BROCHURE “BEGELEIDE
REIZEN”, VERKRIJGBAAR
BIJ JE REISAGENT.

CRUISE + VLUCHT

4-9
ONTDEK UNIEKE
ROUTES

22 - 25

CRUISES VOOR
FAMILIES

10 - 13

MINI CRUISES

14 - 17
ZOMER CRUISES MET
VERTREK DICHTBIJ

26 - 28

CRUISE MET DE
NIEUWSTE SCHEPEN

18 - 21
LUXE PEGASE
CRUISES

29 - 31
3

KLAAR VOOR
DE INSCHEPING?

CRUISE + VLUCHT

,+#
Vanaf

€529
per persoon

4

MAAK GEBRUIK VAN
DEZE TIJDELIJKE ACTIE EN
BOEK VOOR 31/10/17 JE
COMBI-DEAL AAN EXTRA
VOORDELIGE PRIJZEN!
Ontdek ons exclusief aanbod
aan cruises inclusief vluchten
en boek nu je droomvakantie
met één van deze rederijen:
Norwegian Cruise Line, Costa
Cruises, MSC Cruises, Holland
America Line, Aida Cruises, Royal
Caribbean en Celebrity Cruises.
Prijzen van transport berekend
op basis van beschikbaarheid in
de vermelde klasse gekend op
14/8/17.

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

#+,

#+,

Costa Diadema****
vanaf

€ 529

MSC Meraviglia****

Vaarroute: Barcelona, Spanje - Palma de Mallorca - op
zee - Palermo - Civitavecchia (Rome) - Savona - Marseille Barcelona, Spanje

Vaarroute: Barcelona, Spanje - Marseille Genua - Civitavecchia (Rome) - Palermo Valletta - op zee - Barcelona, Spanje

Inbegrepen: vluchten, de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
29 jan
5 feb
12 feb
26 feb
5 mrt
12 mrt
26 mrt

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 529
€ 609
€ 619
€ 629
€ 669
€ 649
€ 919

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 699
€ 769
€ 779
€ 789
€ 849
€ 829
€ 1119

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 799
€ 889
€ 899
€ 909
€ 969
€ 949
€ 1269

Kind 2-17 j.

vanaf

€ 859

3e & 4e pers.
18-99 j.
3e bed: binnen (2Q),

€ 299
€ 339
€ 299
€ 309
€ 319
€ 299
€ 369

€ 349
€ 419
€ 379
€ 389
€ 419
€ 399
€ 569

buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de L-Klasse met Brussels
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1CODD

8 dagen / 7 nachten: All-in cruise Canarische Eilanden

Inbegrepen: vluchten, de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse en servicekosten.
Afreis 2018
9 feb
2 mrt
30 mrt

Binnenkajuit GTY
(2P)
€ 859
€ 894
€ 1155

Buitenkajuit GTY
(2S)
€ 1039
€ 1104
€ 1375

Balkonkajuit GTY
(2T)
€ 1199
€ 1254
€ 1555

#+,+R+H+M

AIDASol

Norwegian Spirit****

****

Vaarroute: Las Palmas, Gran Canaria - op zee Funchal - op zee - Lanzarote - La Palma Tenerife - Las Palmas, Gran Canaria

Vaarroute: Barcelona, Spanje - op zee Casablanca - op zee - Las Palmas Tenerife - Funchal - op zee - Malaga Alicante - Barcelona, Spanje

vanaf

€ 1549
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse.

Inbegrepen: vlucht Brussel Zaventem - Las Palmas (H/T), transfers ter plaatse, de cruise in semi all-inclusive
(water, tafelwijn, bier, frisdrank, koffie en thee bij lunch en diner in de buffetrestaurants), havengelden,
fooien, Nederlandstalige begeleiding vanuit België (vanaf 30 personen).

4 feb
25 feb

Binnenkajuit GTY
(2A)
€ 1099
€ 1149

Buitenkajuit GTY
(2B)
€ 1299
€ 1349

EXTRA: $150 zakgeld per kajuit
aan boord te besteden, voor de
eerste 20 geboekte kajuiten!!

Inbegrepen: vluchten, de cruise in all inclusive, premium drankenpakket, fooien, havengelden en animatie aan boord.

€ 1099

Afreis 2018

Code: P1MSME

11 dagen / 10 nachten: Canarische Eilanden

+#+,+R+H

vanaf

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de L-Klasse met Brussels
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Balkonkajuit GTY
(2C)
€ 1449
€ 1499

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1AICA

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
3, 13 feb
23 feb
5 mrt
15 mrt

Binnenkajuit GTY
(2P)
€ 1649
€ 1549
€ 1699
€ 1699

Buitenkajuit GTY
(2S)
€ 1849
€ 1799
€ 1799
€ 1849

Balkonkajuit GTY
(2T)
€ 2099
€ 1999
€ 2249
€ 2249

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1NCPI

Norwegian Spirit: $150 boordkrediet (zakgeld) per kajuit geldig voor de eerste 20 geboekte kajuiten. Enkel geldig bij nieuwe boekingen op het vermelde pakket van 01/09/2017 tot 31/10/2017. Niet geldig op andere cruises met Norwegian Cruise Line of andere rederijen. Het boordkrediet is niet overdraagbaar naar een andere boeking, niet omruilbaar in contanten
en niet restitueerbaar. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
Prijzen van transport berekend op basis van beschikbaarheid in de vermelde klasse gerekend op 14/8/17. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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9 dagen / 7 nachten: All-in cruise Antillen

8 dagen / 6 nachten: Caraïben & Antillen

+#+,+R+H

#+7+,+H

Costa Pacifica****

vanaf

€ 1499

Vaarroute: Pointe-à-Pitre, Guadeloupe St. Maarten - Casa De Campo - Catalina
Island - St. Kitts - Antigua - Fort-deFrance - Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Inbegrepen: autocartransfer Brussel
Zaventem - Parijs (H/T), vlucht Parijs Pointe-à-Pitre (H/T), transfers ter
plaatse, cruise, drankenpakket
‘Piu Gusto’, havengelden, fooien,
Nederlandstalige begeleiding vanuit
België (vanaf 30 personen).

Niet inbegrepen: optioneel excursiepakket (Engelstalige gids): St. Maarten Island Tour, St. Pierre & Rum Distillery,
ontdekking Guadeloupe: € 154,85 p.p. Gegarandeerd vanaf 30 personen. Boekingscode: 1COEXX
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
6 jan
10, 17 mrt

Binnenkajuit GTY
(2A)
€ 1599
€ 1499

Buitenkajuit GTY
(2B)
€ 1799
€ 1699

Navigator of the Seas****
Vaarroute: Miami, USA - op zee - Costa
Maya - Cozumel - op zee - Miami, USA

vanaf

€ 1249
Inbegrepen: vluchten, overnachting ***+ hotel in Miami op basis van logies, de cruise in volpension, fooien,
havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse, ESTA formulier.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018

Balkonkajuit GTY
(2C)
€ 1999
€ 1899

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1COCA

9 dagen /7 nachten: All-in cruise Cuba & Caraïben

13 jan
24 feb
10 mrt

Binnenkajuit GTY
(2P)
€ 1249
€ 1319
€ 1299

Buitenkajuit GTY
(2S)
-

Balkonkajuit GTY
(2T)
€ 1349
€ 1469
€ 1399

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de V- klasse met Delta
Air Lines. Deze cruise
kan geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1RCNA

10 dagen / 8 nachten: Oostelijke Caraïben

+#+,+R+H

#+7+,+H

MSC Armonia

Celebrity Equinox****+

****

Vaarroute: Havana, Cuba - Havana - op zee Belize City - Isla de Roatan - Costa Maya Isla de la Juventud - Havana, Cuba

Vaarroute: Miami, USA - op zee San Juan - St. Maarten - St. Kitts
and Nevis - op zee (2d.) - Miami, USA

vanaf

€ 1799

vanaf

Inbegrepen: autocartransfer Brussel Zaventem - Amsterdam (9/1) of Parijs (6/3) en terug, vlucht Amsterdam/
Parijs - Havana (H/T), transfers ter plaatse, cruise, drankenpakket ‘All Inclusive’, havengelden, servicekosten,
inreisvisum Cuba, Nederlandstalige begeleiding vanuit België (vanaf 30 personen).
Niet inbegrepen: 2de aankomstvisum in Havana. Optioneel excursiepakket met Havana,
Belize en Roatan: € 167 p.p. (boekingscode: 1MSEXX).
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
9 jan
6 mrt

6

Binnenkajuit Bella
Buitenkajuit
Balkonkajuit
GTY (2A)
Fantastica GTY (2N) Fantastica GTY (2O)
€ 1799
€ 1999
€ 2299
€ 1899
€ 2099
€ 2399

Meer kajuittypes
beschikbaar. Zie brochure
begeleide reizen.
Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1MSCU

€ 1699
Inbegrepen: vluchten, overnachting ***+ hotel in Miami op basis van logies, de cruise in volpension, fooien,
havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse, ESTA formulier.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
16 feb
2 mrt
16 mrt

Binnenkajuit GTY
(2P)
€ 1699
€ 1749
€ 1759

Buitenkajuit GTY
(2S)
-

Balkonkajuit GTY
(2T)
€ 2299
€ 2209
€ 2379

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid
in de K- klasse met
Lufthansa. Deze cruise
kan geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1CEEQ

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
Prijzen van transport berekend op basis van beschikbaarheid in de vermelde klasse gerekend op 14/8/17. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

8 dagen / 7 nachten: Emiraten & Oman

3 dagen / 2 nachten: Strandverlenging Dubai

#+,

7+'

Smartline Ras Al Khaimah
Beach Resort****

Costa Mediterranea****

Vaarroute: Dubai, V.A.E. - Dubai Muscat - Muscat - Sir Bani Yas Island Abu Dhabi - Dubai - Dubai, V.A.E.

Na je cruise heb je de mogelijkheid om te verlengen met
een deugddoende strandvakantie. We kozen dit mooie
gerenoveerde resort met eigen strand en alle faciliteiten
om je een onvergetelijke vakantie te bezorgen!

vanaf

€ 899
Inbegrepen: vluchten, de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
5, 12, 19 jan
9 feb

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 899
€ 909

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1109
€ 1109

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1249
€ 1249

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de V- klasse met Turkish
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

3e bed: binnen (2Q),

Kind 2-17 j.

3e & 4e pers. buiten (2V), balkon (2X) 18-99 j.
4e bed: binnen (2R) -

€ 630

€ 679

buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1CODX

8 dagen / 7 nachten: Emiraten & Oman

vanaf

€ 217
Inbegrepen: transfer haven Dubai - hotel en terug,
2n hotelverblijf op basis van all-inclusive
Prijzen berekend op basis van 2 nachten hotel. Dit pakket
kan geboekt worden in het aantal nachten naar keuze.

Meer gedetailleerde informatie voor dit hotel is te
vinden in de kleurenbrochure Exotische vakanties
november 2017 t.e.m oktober 2018.

Ligging: rustig gelegen, direct aan zee, ca. 20 km
van het centrum, ca. 55 km van de luchthaven.
Faciliteiten: 253 kamers, Wifi, tuin, zonneterras,
3 zwembaden, strand, 1 buffetrestaurant en 4 bars.
Logies: gerenoveerd hotel met chalets verspreid in de tuin standaard Chalet (38m2, max. 2 volw. + 2 kinderen (2A) of 3
volw. (3A)) met douche, airco, minibar (€) met tuinzicht.
All inclusive: ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, lokale
(alcoholische) dranken en een selectie van internationale
dranken 24/7 (lobbybar niet inbegrepen), afternoon tea,
midnightsnacks.
Afreis 2018

Standaard Chalet (2A)

5 jan - 20 feb

€ 217

9 dagen / 8 nachten: All-in cruise Emiraten

#+,+R+H

+#+,+R+H

AIDAStella

Costa Mediterranea****

****

vanaf

€ 959

Vaarroute: Dubai, V.A.E. - Dubai Muscat - Abu Dhabi (2d.) Bahrein - Dubai - Dubai, V.A.E.

Vaarroute: Dubai, V.A.E - Dubai Dubai - Muscat - Muscat - Sir Bani
Yas Island - Abu Dhabi - Dubai Dubai, V.A.E

Inbegrepen: vluchten, de cruise in semi all-inclusive (water, tafelwijn, bier, frisdrank, koffie en thee bij lunch
en diner in de buffetrestaurants), fooien, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis
2017-2018
1 dec
8 dec
5 jan
16 mrt
23 mrt

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 999
€ 959
€ 999
€ 1129
€ 1229

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1199
€ 1159
€ 1199
€ 1329
€ 1429

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1399
€ 1359
€ 1399
€ 1579
€ 1679

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) -

3e & 4e pers.
Kind 2-24 j.
4e bed: binnen (2R) 25-99 j.
€ 710
€ 670
€ 670
€ 670
€ 670

Code: P1CODY

€ 710
€ 670
€ 670
€ 670
€ 779

buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de L- klasse met Turkish
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1AIDX

vanaf

€ 1599
Inbegrepen: vlucht Brussel Zaventem - Dubai (H/T), overnachting 4* hotel in Dubai met ontbijt, transfers ter
plaatse, cruise, drankenpakket ‘Piu Gusto’, havengelden, fooien, 3 excursies (Engelstalige gids): 1/2 dag Dubai,
Abu Dhabi & Muscat, Nederlandstalige begeleiding vanuit België (vanaf 30 personen).
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
25 jan, 1 feb
15, 22 feb, 1 mrt

Binnenkajuit
Premium GTY (2M)
€ 1599
€ 1699

Buitenkajuit
Premium GTY (2N)
€ 1799
€ 1899

Balkonkajuit
Premium GTY (2O)
€ 1999
€ 1999

Meer kajuittypes
beschikbaar. Zie brochure
begeleide reizen.
Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1COEM

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
Prijzen van transport berekend op basis van beschikbaarheid in de vermelde klasse gerekend op 14/8/17. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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8 dagen / 7 nachten: All-in cruise Griekse Eilanden

8 dagen / 7 nachten: Griekse Eilanden

+#+,+R+H

#+,+H

MSC Musica****

Costa Deliziosa****

Vaarroute: Venetië, Italië - Brindisi Katakolon (Olympia) - Santorini - Piraeus
(Athene) - Corfu - Kotor - Venetië, Italië

Vaarroute: Venetië, Italië - Bari - Corfu Santorini - Piraeus (Athene) - op zee Dubrovnik - Venetië, Italië
Route verschillend op 10/6 : Mykonos
ipv Piraeus (Athene).

vanaf

€ 1049

vanaf

€ 1299
Inbegrepen: vlucht Brussel Zaventem - Venetië (H/T), transfers ter plaatse, cruise,
drankenpakket ‘All Inclusive’, havengelden, servicekosten, excursie 1/2 dag Venetië
(Engelstalige gids), Nederlandstalige begeleiding vanuit België (vanaf 30 personen).

Afreis 2018
3 jun
24 jun
15 jul

Binnen
kajuit GTY
(2A)
€ 1299
€ 1399
€ 1.699

Buiten
kajuit GTY
(2N)
€ 1499
€ 1599
€ 1.999 €

Balkon
kajuit GTY
(2O)
€ 1699
€ 1799
€ 2.149

Kind 2-17 j.

Inbegrepen: vluchten, de cruise in volpension, fooien, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse.

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

3e & 4e pers.
3e bed: binnen (2Q),
18-99 j.

€ 799
€ 899
€ 899

€ 1049
€ 1149
€ 1.249

buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSGR

8 dagen /7 nachten: Griekse Eilanden

Afreis 2018
1 apr
8 apr
15 apr
22 apr
13 mei
10 jun

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 1249
€ 1179
€ 1159
€ 1139
€ 1049
€ 1169

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1399
€ 1279
€ 1259
€ 1239
€ 1189
€ 1289

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1549
€ 1429
€ 1409
€ 1389
€ 1319
€ 1419

Kind 2-17 j.
€ 449
€ 429
€ 409
€ 389
€ 289
€ 289

3e & 4e pers. 3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 18-99 j.
€ 879
€ 829
€ 809
€ 789
€ 719
€ 739

4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de N-Klasse met Brussels
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1COVE

11 dagen / 10 nachten: Griekse Eilanden

#+,+R+H

#+,+R

AIDABlu

Koningsdam****+

****

Vaarroute: Venetië, Italië - op
zee - Corfu - Bari - Dubrovnik Zadar - Venetië - Venetië, Italië

Vaarroute: Civitavecchia (Rome) - op zee Dubrovnik - Kotor - Corfu - Katakolon Piraeus (Athene) - Santorini - op zee Napels - Civitavecchia (Rome)

vanaf

€ 1039
Inbegrepen: vluchten, de cruise in semi all-inclusive (water, tafelwijn, bier, frisdrank,
koffie en thee bij lunch en diner in de buffetrestaurants), fooien, havengelden en
animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse.
Afreis 2018
15apr
22 apr
29 apr, 13 mei

8

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 1089
€ 1039
€ 1119

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1359
€ 1309
€ 1439

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1489
€ 1439
€ 1569

Kind 2-24 j.
€ 380
€ 330
€ 330

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.

3e & 4e pers.
Prijzen berekend op basis
25-99 j.
€ 380
€ 330
€ 330

van beschikbaarheid in
de L-Klasse met Brussels
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1AIBL

vanaf

€ 1919
Inbegrepen: vluchten, de cruise in all inclusive, 1 diner in specialiteiten restaurant
Pinnacle Grill, signature drankenpakket, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
21 apr

Binnenkajuit
GTY (2P)
€ 1919

Buitenkajuit
GTY (2S)
€ 2019

Balkonkajuit
GTY (2T)
€ 2319

Vista Suite GTY
(2U)
€ 3519

Prijzen berekend op basis
van beschikbaarheid in
de N-Klasse met Brussels
Airlines. Deze cruise kan
geboekt worden met
vluchten naar keuze.

Code: P1HAKO

Aanbiedingen van Holland America Line: voorwaarden explore 4 vermeld op pagina 9. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent.
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. Prijzen van transport berekend op basis van beschikbaarheid in de vermelde klasse gerekend op 14/8/17. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

8 dagen / 7 nachten: All-in cruise Baltische Staten

8 dagen / 7 nachten: All-in cruise Noorwegen

+#+,+R+H

+'+,+R+H

Costa Magica****

Costa Favolosa****

Vaarroute: Stockholm, Zweden Stockholm - Helsinki - St. Petersburg (2d.) Tallinn - Stockholm - Stockholm, Zweden

Vaarroute: Warnemünde, Duitsland Kopenhagen - op zee - Hellesylt/
Geiranger fjord - Bergen - Kristiansand Arhus - Warnemünde, Duitsland

vanaf

€ 1149
Inbegrepen: transfer per autocar naar Amsterdam en terug, vlucht Amsterdam - Stockholm (A/R), transfers ter
plaatse, cruise, drankenpakket ‘Piu Gusto’, havengelden, fooien, Nederlandstalige begeleiding vanuit België
(vanaf 30 personen).
Niet inbegrepen: optioneel excursiepakket (Engelstalige gids): 1/2 dag Helsinki en Stockholm, volledige dag
St. Petersburg: € 269 p.p. Gegarandeerd vanaf 30 personen. Boekingscode: 1COEXX

19 mei
2 jun

Binnenkajuit GTY
(2A)
€ 1149
€ 1299

Buitenkajuit GTY
(2B)
€ 1399
€ 1599

Balkonkajuit GTY
(2C)
€ 1699
€ 1899

Inbegrepen: transfer per autocar naar Warnemünde en terug, cruise, drankenpakket ‘Piu Gusto’, havengelden,
fooien, Nederlandstalige begeleiding vanuit België (vanaf 30 personen).
Niet inbegrepen: optioneel excursiepakket (Engelstalige gids): 1/2 dag Kopenhaven, Bergen en Kristiansand: € 179
p.p. Gegarandeerd vanaf 30 personen. Boekingscode: 1COEXX

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018

vanaf

€ 1099

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1COBS

Afreis 2018
1 jun
20 jul

Binnenkajuit GTY
(2A)
€ 1099
€ 1379

Buitenkajuit GTY
(2B)
€ 1549
€ 1749

Balkonkajuit GTY
(2C)
€ 1799
€ 2099

Deze cruise is onderdeel
van een vast pakket.
Vluchten kunnen niet
gewijzigd worden.

Code: P1COFJ

GRATIS DRANKJES EN
NOG VELE EXTRA’S!
Boek één van de geselecteerde Explore4 afvaarten en ontvang:*
• Inclusief Signature drankenpakket
• Inclusief 1 diner in restaurant Pinnacle Grill
• Verlaagde tarieven voor 3e/4e persoon

BOEK EEN SUITE en ontvang het bovenstaande,
PLUS tot $200 zakgeld per kajuit!
*Het Signature drankenpakket heeft een dagelijkse limiet van 15 drankjes, waarin alle drankjes zijn inbegrepen met een prijs van US$ 8,00 of lager
of wijn met de prijs van US$ 9,00 of lager. Deelnemers kunnen één drankje per keer bestellen en moeten 21 jaar of ouder zijn voor alcoholische
drankjes. Delen van de drankenkaart is niet toegestaan. Aankopen in de Signature Shops, minibar en In Room dining, of dranken op Half Moon Cay
zijn niet inbegrepen. Suite aanbieding: Onboard Spending Money is US$ 100 per gast (US$ 200 per suite).
Diner in de Pinnacle Grill: gasten ontvangen één gratis Pinnacle Grill diner per persoon. Reservaties en dinertijden worden bepaald en een
bevestigingskaart wordt in de kajuit geplaatst op de dag van inscheping. Tijdens Specialty Dining Evenementen in de Pinnacle Grill zoals Le Cirque,
De Librije, Master Chef’s Table en Sommelier Dinner kan dit gratis diner niet geboekt worden. Dit diner komt te vervallen aan het einde van de
betreffende cruise indien er geen gebruik van is gemaakt.
De Explore4-aanbiedingen zijn geldig op alle vermelde routes van Holland America Line in deze brochure, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Explore4-aanbiedingen zijn per stateroom, gebaseerd op dubbele bezetting, voor de 1e en 2e gast die een stateroom delen en de 3e en 4e gast zijn
hiervan uitgesloten. De aanbiedingen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gerestitueerd. De aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande
berichtgeving worden gewijzigd of ingetrokken. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. Aanbod geldig tot 31/10/17.

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
Prijzen van transport berekend op basis van beschikbaarheid in de vermelde klasse gerekend op 14/8/17. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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GEZELLIG OP
VAKANTIE

MET DE HELE
FAMILIE!
KINDEREN ZIJN KONING OP DEZE
SCHEPEN EN KUNNEN HUN HARTJE
OPHALEN AAN DE VELE MOGELIJKHEDEN.
HIER CREËER JE HERINNERINGEN WAAR
JULLIE NOG LANG OVER NAPRATEN!
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8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

8 dagen / 7 nachten: Caraïben

,

,

Costa Pacifica****

Costa Magica****

Vaarroute: Savona, Italië Marseille - Barcelona Valencia - op zee - Cagliari Civitavecchia (Rome) Savona, Italië

Vaarroute: Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe - op zee - Tobago Grenada - Barbados - St. Lucia Martinique - Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe

vanaf

€ 499 KROKUSVAKANTIE

vanaf

€ 399 HERFSTVAKANTIE
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2017
29 okt
5, 12, 19 nov

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 499
€ 399

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 649
€ 449

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 699
€ 549

Kind 2-17 j.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

3e & 4e pers. 3e bed: binnen (2Q),
18-99 j.
buiten (2V), balkon (2X) -

GRATIS*
GRATIS*

€ 279
€ 229

4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COPA

8 dagen / 7 nachten: Cuba & Caraïben

Afreis 2018
2 feb, 2 mrt
16 feb

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 499
€ 549

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 699
€ 749

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 899
€ 849

3e bed: binnen (2Q),

Kind 2-17 j.
GRATIS*
GRATIS*

MSC Opera

Costa Luminosa****

Vaarroute: Havana, Cuba Havana (2d.) - op zee - Montego
Bay - George Town - Cozumel Havana, Cuba

Vaarroute: Venetië, Italië - Bari - op
zee - Piraeus (Athene) - Katakolon Kotor -Split - Venetië, Italië
Route op 5/5/18 en 19/5/18
vanaf € 749, inclusief fooien.
Boekingscode: P1COLM

vanaf

vanaf

€ 549 KROKUSVAKANTIE
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, servicekosten, toeristenkaart voor Cuba.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
10 feb

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 999

buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1COMP

,
****

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 699

€ 289
€ 249

8 dagen / 7 nachten: Griekse Eilanden

,

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 549

3e & 4e pers. buiten (2V), balkon (2X) 18-99 j.
4e bed: binnen (2R) -

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
12-99 j.

GRATIS*

€ 349

€ 699 KERSTVAKANTIE

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSOP

Afreis 2017
23 dec
30 dec

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 699
€ 999

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 849
€ 1199

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1049
€ 1299

Kind 2-17 j.
GRATIS*
GRATIS*

3e & 4e pers. 3e bed: buiten (2V),
18-99 j.
balkon (2X) € 349
€ 499

4e bed: buiten (2W),
balkon (2Z)
Code: P1COLU

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud
van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en fooien aan boord. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en fooien aan boord. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op
aanvraag en volgens beschikbaarheid. (*)MSC: kinderen gratis t.e.m. 11 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en servicekosten. Vanaf 12 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en servicekosten. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
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8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

,+H

,+H

Costa Fascinosa****

Costa Diadema****

Vaarroute: Marseille, Frankrijk - Savona Napels - Catania - Malta - op zee Barcelona - Marseille, Frankrijk
Route verschillend op 8/4
vanuit Savona vanaf €719.
Boekingscode: 1COFC

Vaarroute: Barcelona, Spanje Palma de Mallorca - op zee - Palermo Civitavecchia (Rome) - Savona Marseille - Barcelona, Spanje

vanaf

€ 699 PAASVAKANTIE

vanaf

€ 799 VERLENGDE WEEKENDS
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden, fooien en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.
Afreis 2018
5, 19 mei

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 799

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 999

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1099

3e & 4e pers.
Kind 2-17 j.
18-99 j.
GRATIS*

€ 479

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W)
Code: P1COFO

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden, fooien en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.
Afreis 2018
2 apr
9 apr

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 849
€ 699

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1049
€ 899

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1179
€ 999

Kind 2-17 j.
GRATIS*
GRATIS*

3e & 4e pers. 3e bed: buiten (2V),
18-99 j.
balkon (2X) € 519
€ 449

4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1CODA

8 dagen / 7 nachten: New York & Bahamas

,+R+H

Norwegian Breakaway****
Vaarroute: New York, USA - op zee - Port
Canaveral (Orlando) - Great Stirrup Cay,
Bahamas - Nassau, Bahamas - op zee
(2d.) - New York, USA

vanaf

€ 1219 PAASVAKANTIE
Inbegrepen: de cruise in all inclusive, premium drankenpakket, fooien aan boord, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en ESTA-formulier.
Afreis 2018
1 apr
8 apr
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Binnenkajuit
GTY
€ 1479
€ 1219

Buitenkajuit
GTY
€ 1819
€ 1309

Balkonkajuit
GTY
€ 1829
€ 1459

Kind 2-17 j.
€ 775
€ 847

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel
geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden en eventueel transport. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig,
exclusief eventueel transport. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

8 dagen / 7 nachten: Griekse EIlanden

,+R+H

,+H

Norwegian Epic****

Costa Deliziosa****

Vaarroute: Barcelona , Spanje - op
zee - Napels - Civitavecchia (Rome) Livorno (Firenze/Pisa) - Cannes Palma de Mallorca - Barcelona, Spanje

Vaarroute: Venetië, Italië - Bari Corfu - Santorini - Piraeus (Athene) op zee - Dubrovnik - Venetië, Italië

vanaf

€ 1249 VERLENGDE WEEKENDS
Inbegrepen: de cruise in all inclusive, premium drankenpakket, fooien aan boord, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.
Afreis 2018
22 apr, 6 mei
29 apr
13 mei
20, 27 mei
10, 17 jun

Binnenkajuit
GTY
€ 1319
€ 1249
€ 1389
€ 1369
€ 1529

Buitenkajuit
GTY
-

Balkonkajuit
GTY
€ 1519
€ 1349
€ 1469
€ 1699
€ 1699

Kind 2-17 j.

vanaf

€ 909 VERLENGDE WEEKENDS
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden, fooien en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.

€ 419
€ 419
€ 419
€ 419
€ 519

Afreis 2018
6, 20 mei

8 dagen / 7 nachten: Noorse Fjorden

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 909

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1049

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1179

3e bed: binnen (2Q),

3e & 4e pers. buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) 18-99 j.

Kind 2-17 j.
GRATIS*

€ 579

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

,

,

Serenade of the Seas

Disney Magic****

****

Vaarroute: Kopenhagen, Denemarken op zee - Stavanger - Bergen - Alesund Geiranger - op zee - Kopenhagen,
Denemarken

Vaarroute: Barcelona, Spanje - op
zee - Napels - Civitavecchia (Rome) Livorno (Firenze/Pisa) - Cannes op zee - Barcelona, Spanje

vanaf

vanaf

€ 1019 VERLENGD WEEKEND
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
6 mei

Binnenkajuit
GTY
€ 1019

Buitenkajuit
GTY
€ 1299

Balkonkajuit
GTY
€ 1559

buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COVE

€ 1549 VERLENGD WEEKEND
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Kind 2-12 j.

Afreis 2018

€ 929

26 mei

Binnenkajuit
GTY
€ 1549

Buitenkajuit
GTY
€ 1749

Balkonkajuit
GTY
€ 2178

Kind 6m-17 j.
€ 978

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel
geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden en eventueel transport. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig,
exclusief transport. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
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HAAL HET
MAXIMUM UIT

JOUW MINIVAKANTIE!
MINI-CRUISES ZIJN IDEAAL VOOR WIE EEN EERSTE CRUISE ERVARING WIL
OPDOEN OF ER EVEN KORT TUSSENUIT WIL. JE KAN OOK STEEDS EEN
CRUISE COMBINEREN MET EEN VERBLIJF TER PLAATSE. DANKZIJ DEZE
MINI PRIJZEN IS HET GOEDKOPER DAN THUIS BLIJVEN!
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3 dagen / 2 nachten: Middellandse Zee

6 dagen / 5 nachten: Middellandse Zee

,

,

MSC Orchestra****

Costa Favolosa****

Vaarroute: Genua, Italië Marseille - Barcelona, Spanje

Vaarroute: Savona, Italië Civitavecchia (Rome) - op zee Barcelona - Marseille - Savona, Italië

vanaf

vanaf

€ 119

€ 279

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en servicekosten.
Afreis 2017
14 nov

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 119

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 139

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 169

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
12-99 j.

GRATIS*

€ 85

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSOR

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2017
4 nov

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 279

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 379

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 449

3e bed: buiten (2V),

Kind 2-17 j.
GRATIS*

3e & 4e pers. balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) 18-99 j.
€ 179

buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COVO

5 dagen / 4 nachten: Middellandse Zee

,
Costa Favolosa****

Vaarroute: Savona, Italië - op
zee - Barcelona - Marseille Savona, Italië

vanaf

€ 229
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2017
9 nov
16 nov

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 249
€ 229

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 329
€ 299

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 379
€ 349

Kind 2-17 j.
GRATIS*
GRATIS*

3e & 4e pers. 3e bed: binnen (2Q),
18-99 j.
buiten (2V), balkon (2X) € 179
€ 179

4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COFA

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud
van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en fooien aan boord. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en fooien aan boord. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op
aanvraag en volgens beschikbaarheid. (*)MSC: kinderen gratis t.e.m. 11 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en servicekosten. Vanaf 12 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en servicekosten. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
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4 dagen / 3 nachten: Adriatische Zee

5 dagen / 4 nachten: Adriatische Zee

,

,

MSC Poesia****

MSC Poesia****

Vaarroute: Venetië, Italië Zadar - Koper - Venetië, Italië

Vaarroute: Venetië, Italië Ravenna - Kotor - Split Venetië, Italië

vanaf

vanaf

€ 279
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en servicekosten.
Afreis 2018
25 apr

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 279

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 379

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 479

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
12-99 j.

GRATIS*

€ 179

€ 369
3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSPO

5 dagen / 4 nachten: Adriatische Zee

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en servicekosten.
Afreis 2018
28 apr

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 369

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 479

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 649

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
12-99 j.

GRATIS*

€ 219

6 dagen / 5 nachten: Adriatische Zee

,+H

,

Costa Deliziosa

MSC Sinfonia****

****

Vaarroute: Venetië,Italië - Bari Dubrovnik - Split - Venetië, Italië

Vaarroute: Venetië, Italië Koper - Zadar - Dubrovnik Ancona - Venetië, Italië

vanaf

vanaf

€ 479

€ 579
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en servicekosten.

Inbegrepen: de cruise in volpension, fooien, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.
Afreis 2018
28 mrt
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Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 479

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 579

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 649

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSPS

Kind 2-17 j.

3e & 4e pers.
18-99 j.

GRATIS*

€ 269

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: buiten (2W),
balkon (2Z)
Code: P1COVC

Afreis 2018
14 mei

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 579

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 639

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 749

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
12-99 j.

GRATIS*

€ 299

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSSI

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud
van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden en eventueel transport. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief eventueel transport. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid. (*)MSC: kinderen gratis t.e.m. 11 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en servicekosten. Vanaf 12 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en servicekosten. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.

5 dagen / 4 nachten: Bahamas

5 dagen / 4 nachten: Oostelijke Caraïben

,

,

Enchantment
of the Seas****

Carnival Victory****
Vaarroute: Miami, Florida Key West - Cozumel op zee - Miami, USA

Vaarroute: Miami, USA - Nassau,
Bahamas - Coco Cay, Bahamas Key West - Miami, USA

vanaf

€ 379

vanaf

€ 325

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en ESTA formulier.
Afreis 2017-2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

13 nov
22 jan
29 jan
12 feb
12 mrt

€ 389
€ 389
€ 379
€ 399
€ 439

€ 459
€ 419
€ 429
€ 439
€ 499

€ 639
€ 669
€ 589
€ 659
€ 749

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

6 dagen / 5 nachten: Caraïben

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en ESTA formulier.
Afreis 2017-2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

11 dec
12, 19 feb
5 mrt

€ 325
€ 339
€ 360

€ 349
€ 389
€ 419

€ 485
€ 519
€ 505

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

6 dagen / 5 nachten: Noordzee

,

,

Celebrity Summit

Queen Victoria****+

****+

Vaarroute: Fort Lauderdale, USA Bahamas - op zee - Key West Fort Lauderdale, USA

Vaarroute: Southampton,
Verenigd Koninkrijk - Zeebrugge Amsterdam - op zee - Cherbourg Southampton, verenigd Koninkrijk

vanaf

vanaf

€ 429
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en ESTA formulier.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

29 mrt

€ 429

€ 769

€ 859

€ 799
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2017

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

13 nov
12 dec

€ 799
€ 905

€ 879
€ 965

€ 999
€ 1130

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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RECHT UIT

DE DOKKEN!
ONTDEK DE NIEUWSTE SCHEPEN MET HUN
REVOLUTIONAIRE SHOWS EN CULINAIRE
HOOGSTANDJES AAN BOORD.
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8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

,
Symphony of the Seas****
Vaarroute: Barcelona, Spanje - Palma
de Mallorca - Marseille - La Spezia
(Firenze) - Civitavecchia (Rome) Napels - op zee - Barcelona, Spanje

SYMPHONY
OF THE SEAS
5475 PASSAGIERS

vanaf

€ 1099

•	Eén van de grootste cruiseschepen ter
wereld
•	Central Park met meer dan 12.000 bomen
en planten
•	Futuristische ‘Bionic Bar’: drankjes bereid
en geserveerd door echte robots
• Sommige kajuiten met virtueel balkon
•	Aqua Theater met spectaculaire watershows

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

13 mei
20 mei
27 mei
10 jun
17 jun

€ 1119
€ 1239
€ 1999
€ 1185
€ 1099

€ 1250
€ 1249
€ 1359
€ 1199
€ 1245

€ 1299
€ 1299
€ 1405
€ 1249
€ 1299

8 dagen / 7 nachten: Caraïben

,
MSC Seaside****

Vaarroute: Miami, USA Bahamas - op zee - Puerto
Rico - St. Maarten op zee (2d.) - Miami, USA

vanaf

€ 649
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, servicekosten, ESTA formulier.

Route verschillend op 24/02:
Miami, USA - op zee - Ocho
Rios - Cayman eilanden Cozumel - op zee - Bahamas Miami, USA

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

24 feb

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 749

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 899

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1.049

3 mrt
17 mrt

€ 679
€ 649

€ 849
€ 799

€ 979
€ 949

Afreis 2018

Kind 2-11 j.

3e & 4e pers.
3e bed: binnen (2Q),
12-99 j.

GRATIS*

€ 399

GRATIS*
GRATIS*

€ 399
€ 399

buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z).
Steeds op aanvraag.
Code: P1MSEA

MSC SEASIDE
4140 PASSAGIERS
•	Nieuw cruise concept, je staat nog meer in
contact met de zee
•	323m overdekte boulevard met langste
LED koepel op zee
•	Volwaardige bowlingbaan
•	Interactief en grootste waterpark op zee
•	Familiekajuiten beschikbaar tot 10 personen

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn
enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)MSC: kinderen gratis t.e.m. 11 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en servicekosten. Vanaf 12 jaar in een triple of quadruple kajuit met twee volwassenen is de prijs 3e/4e
persoon geldig, exclusief transport en servicekosten. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
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8 dagen / 7 nachten: Noord-Europa

,+R+H

AIDAPerla****

Vaarroute: Rotterdam,
Nederland (2d.) - Hamburg op zee - Southampton Le Havre - Zeebrugge Rotterdam, Nederland

vanaf

€ 895
Inbegrepen: de cruise in semi-all-inclusive (tafelwijn, bier en frisdranken bij lunch en diner in de
buffetrestaurants), fooien, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport en transfers ter plaatse.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

29 mrt
22 mrt, 26 apr, 3, 10 mei
5, 12, 19 apr
17, 24 mei, 28 jun

€ 980
€ 930
€ 895
€ 995

€ 1165
€ 1115
€ 1070
€ 1190

€ 1275
€ 1225
€ 1180
€ 1350

AIDAPERLA
3300 PASSAGIERS
•	Zuinig schip met lage ecologische
voetafdruk
•	Lanai-kajuiten met private wintertuin
•	Overdekte Beach Club met een UV-doorlatend dak
•	Eigen bierbrouwerij aan boord
•	Magnum® Pleasure Store: stel je eigen
Magnum® samen

8 dagen / 7 nachten: Middellandse Zee

,
Carnival Horizon****
Vaarroute: Barcelona, Spanje op zee - Sardinië - Napels Civitavecchia (Rome) - Livorno Marseille - Barcelona, Spanje

CARNIVAL
HORIZON
3954 PASSAGIERS

vanaf

€ 689
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
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Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

22 apr

€ 689

€ 999

€ 1155

•	SkyRide: een ritje in de ‘hangfietsbaan’
boven de zee
•	WaterWorks waterpark met reuzenglijbaan
•	‘Cloud 9 Spa’ met tropisch regenwoud douche
•	‘Family Harbor’ gebied voor het gezin en
aangepaste kajuiten
•	Adult-only zones met zwembad

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

14 dagen / 13 nachten: Nieuw Zeeland

,
Majestic Princess****

Vaarroute: Sydney, Australië - op
zee (2d.) - Fjordland Nat. Park Dunedin - Akaroa - Wellington - op
zee - Tauranga - Auckland - Bay
of Islands - op zee (2d.) - Sydney,
Australië

vanaf

€ 1599
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en ETA formulier (Australië).
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

27 sep

€ 1599

-

€ 2139

MAJESTIC
PRINCESS
3560 PASSAGIERS
•	Glazen loopbrug de ‘Seawalk’
•	Watercolor Fantasy Show
•	2 specialiteitenrestaurants met menu’s
bereid door 2 Michelin sterrenchefs
•	Ballroom dancing en English
Afternoon thee
•	Schip met veel Chinese invloeden

8 dagen / 7 nachten: Alaska

,+R+H

Norwegian Bliss****

Vaarroute: Seattle, USA - op zee Ketchikan - Juneau - Skagway - op
zee - Victoria - Seattle, USA

NORWEGIAN
BLISS
4004 PASSAGIERS

vanaf

€ 1549
Inbegrepen: de cruise in all inclusive, premium drankenpakket, fooien aan boord, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, ESTA formulier.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

9 jun
16 jun
11, 18 aug
1, 8 sep

€ 1889
€ 1989
€ 1649
€ 1549

€ 2299
€ 2299
€ 2099
€ 1949

€ 2649
€ 2699
€ 2599
€ 2299

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.

•	Schip op maat gemaakt voor
Alaska cruises
•	Kartingbaan van 2 lagen op het bovendek
•	Lasergamen in het thema van een verlaten
ruimtestation
•	Studio : speciale ontworpen single kajuiten
•	Broadway-musical Jersey Boys in het Bliss
Theater

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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TRAKTEER JEZELF

OP EEN UNIEKE
CRUISE!
VOEL HET CONTRAST VAN ONBEWOONDE PLEKJES
EN MILJOENENSTEDEN OP ÉÉN CRUISE.
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15 dagen / 14 nachten: China & Vietnam

9 dagen / 8 nachten: Japan & Taiwan

,

,

Celebrity Milennium****+

Costa NeoRomantica****

Vaarroute: Hongkong, China op zee - Hanoi (2d.) - Hue - op zee Ho Chi Minh - op zee (2d.) - Kaohsiung,
Taiwan - Hualien, China - Keelung,
Taiwan - op zee - Hongkong Hongkong, China

Vaarroute: Tokio, Japan - Nagoya op zee - Okinawa - Keelung, Taiwan Miyakojima - op zee (2d.) - Tokio,
Japan

vanaf

€ 699

vanaf

€ 949

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord, visum voor China en Vietnam.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Afreis 2018

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

4 mrt

€ 949

€ 1199

€ 1499

3 jan
11, 19 jan

14 dagen / 13 nachten: Alaska

Binnenkajuit GTY
(2P)
€ 749
€ 699

Buitenkajuit GTY
(2S)
€ 899
€ 899

Balkonkajuit GTY
(2T)
€ 1179
€ 1149

Code: P1COJA

9 dagen / 8 nachten: New York & Bahamas

,+R

Zaandam

,
Disney Magic****

****+

Vaarroute: Seattle, USA Vancouver - Ketchikan Tracy Arm Fjord - Juneau Icy Strait Point - op zee Anchorage - Homer - Kodiak Hubbard Glacier - Sitka - op
zee - Victoria - Seattle, USA

Vaarroute: New York,
USA - op zee (2d.) - Nassau,
Bahamas - Castaway Cay Port Canaveral - op zee
(2d.) - New York, USA

vanaf

€ 2099

vanaf

€ 1649

Inbegrepen: de cruise in all inclusive, 1 diner in specialiteiten restaurant Pinnacle Grill,
signature drankenpakket, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord, ESTA formulier.
Afreis 2018
7 mei
21 mei
4 jun

Binnenkajuit
GTY (2P)
€ 2099
€ 2149
€ 2249

Buitenkajuit
GTY (2S)
€ 2449
€ 2499
€ 2599

Balkonkajuit
GTY (2T)
-

Vista Suite
GTY (2U)
€ 3949
€ 4049
€ 4299

Internationaal
paspoort geldig tot
minstens 6 maanden
na retour is verplicht.
Code: P1HAZA

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord, ESTA formulier.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2017

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

18 nov

€ 1649

€ 1739

€ 2099

Aanbiedingen van Holland America Line: voorwaarden explore 4 vermeld op pagina 9. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk.
Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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8 dagen / 7 nachten: Thailand & Maleisië

12 dagen / 11 nachten: Japan

,

,

Star Clipper****+

Diamond Princess****

Vaarroute: Phuket, Thailand Ko Surin - Similan Islands Ko Rok Nok - Langkawi Ko Kradan - Ko Hong Phuket, Thailand

Vaarroute: Tokyo, Japan - op zee Akita - Aomori - op zee Sakaiminato - Busan, Zuid
Korea - Kanmon Straits - Kochi Tokushima - op zee - Tokyo, Japan

vanaf

vanaf

€ 1909

€ 1999

ZEILSCHIP

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en watersporten aan boord (indien het weer het toelaat).
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

20 jan, 17 mrt

€ 1909

€ 2319

4 aug

€ 1999

€ 2479

€ 2949

11 dagen / 10 nachten: Cuba & Cayman Eilanden

15 dagen / 14 nachten: Carnaval Rio de Janeiro

,

,

Star Flyer

Celebrity Infinity****+

****+

Vaarroute: Havana, Cuba (2d.) op zee - Punta Frances Cayo Largo - Cayo Rico Georgetown - Cayman Brac op zee - Cienfuegos, Cuba (2d.)

Vaarroute: Buenos Aires,
Argentinië (2d.) - op zee (2d.) - Sao
Paulo - Ilhabela - Buzios - Rio de
Janeiro (3d.) - op zee (2d.) - Punta
del Este - Montevideo - Buenos
Aires, Argentinië

vanaf

€ 2725

24

vanaf

€ 1869

ZEILSCHIP

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en watersporten aan boord (indien het weer het toelaat).
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en toeristenkaart voor Cuba.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

17 jan

€ 2725

€ 3309

4 feb

€ 1869

€ 2249

€ 3319

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

15 dagen / 14 nachten: Vietnam & Hongkong

15 dagen / 14 nachten: Zuid-Amerika

,

,

Celebrity Constellation****+

Costa Fascinosa****

Vaarroute: Singapore - op zee - Ho Chi Minh
city - op zee (2d.) - Hong Kong (2d.) - op
zee - Manila - Boracay - op zee - Kota
Kinabalu - op zee - Singapore (2d.)

Vaarroute: Buenos Aires,
Argentinië - Montevideo - op
zee - Portobelo - Ilha Bela Buzios - Rio de Janeiro (3d.) Abraao - Santos - op zee (2d.) Punta del Este - Buenos Aires,
Argentinië

vanaf

vanaf

€ 1459

€ 1199

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en visum voor Vietnam.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

10 feb

€ 1459

€ 1989

€ 2529

25 feb

€ 1199

€ 1679

€ 2049

17 dagen / 16 nachten: Australië & Nieuw-Zeeland

,+R+H

12 dagen / 11 nachten: Australië & Nieuw-Zeeland

,

Norwegian Jewel

Radiance of the Seas****

****

Vaarroute: Sydney, Australië op zee - Melbourne - op zee (2d.) Doubtful-Dusky-Milford Sound Dunedin - Akaroa - Picton Wellington - Napier - Tauranga Bay of Islands - Auckland - op zee
(2d.) - Sydney, Australië

Vaarroute: Sydney, Australië - op zee
(2d.) - Bay of Islands - Auckland - op
zee - Akaroa - Dunedin - DoubtfulDusky-Milford Sound - op zee (2d.) Sydney, Australië

vanaf

vanaf

€ 2729

€ 1379

Inbegrepen: de cruise in all inclusive, premium drankenpakket, fooien aan boord, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en ETA formulier (Australië).

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, fooien aan boord en ETA formulier (Australië).

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

5 jan

€ 2729

€ 2919

€ 3979

6 apr

€ 1379

€ 1569

€ 1879

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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NOORD EUROPA

IS HOT!
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DOMPEL JE ONDER IN DE CULTUUR VAN DE BALTISCHE
STEDEN EN AANSCHOUW DE NATUURPRACHT TIJDENS
EEN CRUISE NAAR DE NOORSE FJORDEN OF IJSLAND.
JE VERTREK IS OP EEN BOOGSCHEUT VAN JE VOORDEUR!

10 dagen / 9 nachten: Noorse Fjorden

12 dagen / 11 nachten: Baltische Hoofdsteden

,

,

Costa Mediterranea****

Costa Pacifica****

Vaarroute: Amsterdam, Nederland - op
zee - Bergen - Geiranger - Andalsnes Flam - Stavanger - op zee Bremerhaven - Amsterdam, Nederland

Vaarroute: Kiel, Duitsland - op
zee - Stockholm - Helsinki St. Petersburg (2d.) - Talinn Riga - Klaipeda - Gdynia - op
zee - Kiel, Duitsland

Route verschillend op 22/08:
Haugesund ipv Stavanger.

vanaf

vanaf

€ 1199

€ 1099

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse, visum (St. Petersburg) en fooien aan boord.

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
3, 12 jul, 22 aug
4, 13 aug

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 1099
€ 1199

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1399
€ 1449

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1599
€ 1649

3e & 4e pers. 3e bed: binnen (2Q),
18-99 j.
buiten (2V), balkon (2X) -

Kind 2-17 j.
GRATIS*
GRATIS*

€ 449
€ 549

4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COMA

15 dagen / 14 nachten: Ijsland & Schotland

Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Afreis 2018
22 aug

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 1199

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 1699

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 1999

3e bed: binnen (2Q),

Kind 2-17 j.

3e & 4e pers. buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) 18-99 j.

GRATIS*

€ 599

buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COPK

14 dagen / 13 nachten: Ierland & Schotland

,

,

Costa Mediterranea

Brilliance of the Seas****

****

Vaarroute: Amsterdam, Nederland - op
zee - Lerwick - op zee - Seydhisfjord Akureyri - Isafjord - Grundafjord Reykjavik - op zee - Kirkwall Invergordon - op zee - Bremerhaven Amsterdam, Nederland

Vaarroute: Amsterdam, Nederland op zee - Edinburgh - Inverness op zee - Greenock - Dublin (2d.) Holyhead - Cork - op zee - Guernsey Dover - Amsterdam, Nederland

vanaf

€ 1889

vanaf

€ 1399

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
21 jul

Binnen
kajuit GTY
(2P)
€ 1889

Buiten
kajuit GTY
(2S)
€ 2399

Balkon
kajuit GTY
(2T)
€ 2799

Kind 2-17 j.

3e & 4e pers.
18-99 j.

GRATIS*

€ 949

3e bed: binnen (2Q),
buiten (2V), balkon (2X) 4e bed: binnen (2R) buiten (2W), balkon (2Z)
Code: P1COMM

Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

15 mei

€ 1399

€ 1599

€ 2339

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017. (*)Costa: kinderen gratis t.e.m.17 jaar op de kajuit van 2 betalende volwassenen betalen enkel de havengelden, eventueel transport en fooien aan boord. Vanaf 18 jaar in een triple of quadruple kajuit met
twee volwassenen is de prijs 3e/4e persoon geldig, exclusief transport en fooien aan boord. Triple en quadruple kajuiten zijn steeds op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
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8 dagen / 7 nachten: Noorse Fjorden

8 dagen / 7 nachten: Noorse Fjorden

,+R

,+R

Koningsdam****+

Koningsdam****+

Route op 22/7 in omgekeerde richting.
Route verschillend op 19/8:
Haugesund ipv Kristiansand.

Route verschillend op 1/07:
Molde ipv Alesund.

Vaarroute: Amsterdam, Nederland op zee - Oslo - Kristiansand Stavanger - Flam/Sognefjord op zee - Amsterdam, Nederland

Vaarroute: Amsterdam, Nederland op zee - Eidfjord - Alesund Geiranger - Bergen - op zee Amsterdam, Nederland

vanaf

€ 1199

vanaf

€ 1299

Inbegrepen: de cruise in all inclusive, 1 diner in specialiteiten restaurant Pinnacle Grill,
signature drankenpakket, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Inbegrepen: de cruise in all inclusive, 1 diner in specialiteiten restaurant Pinnacle Grill,
signature drankenpakket, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Afreis 2018
24 jun, 22 jul,
19 aug

Binnenkajuit
GTY (2P)

Buitenkajuit
GTY (2S)

Balkonkajuit
GTY (2T)

Vista Suite
GTY (2U)

€ 1299

€ 1499

€ 1799

€ 2099

Afreis 2018
3 jun
1 jul
29 jul, 26 aug

Code: P1HAKG

8 dagen / 7 nachten: Atlantische Kust

Binnenkajuit
GTY (2P)
€ 1199
€ 1299
€ 1299

Buitenkajuit
GTY (2S)
€ 1499
€ 1599
€ 1499

Balkonkajuit
GTY (2T)
€ 1699
€ 1899
€ 1799

Vista Suite
GTY (2U)
€ 1999
€ 2199
€ 2099

8 dagen / 7 nachten: Noorse Fjorden

,

,+R

Queen Victoria

Rotterdam****+

****+

Vaarroute: Southampton,
Verenigd Koninkrijk - op zee La Rochelle - Bilbao - Gijon - op
zee - Guernsey - Southampton,
Verenigd Koninkrijk

Vaarroute: Rotterdam,
Nederland - op zee Flam/Sognefjord Stavanger - Kristiansand Oslo - op zee - Rotterdam,
Nederland

vanaf

vanaf

€ 1069
Inbegrepen: de cruise in volpension, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.
Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
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Code: P1HAKN

€ 999
Inbegrepen: de cruise in all inclusive, 1 diner in specialiteiten restaurant Pinnacle Grill,
signature drankenpakket, havengelden en animatie aan boord.
Niet inbegrepen: transport, transfers ter plaatse en fooien aan boord.

Afreis 2018

Binnenkajuit GTY

Buitenkajuit GTY

Balkonkajuit GTY

Afreis 2018

8 apr

€ 1069

€ 1179

€ 1365

12 mei

Binnenkajuit
GTY (2P)
€ 999

Buitenkajuit
GTY (2S)
€ 1299

Balkonkajuit
GTY (2T)
-

Vista Suite
GTY (2U)
€ 1999

Code: P1HART

Aanbiedingen van Holland America Line: voorwaarden explore 4 vermeld op pagina 9. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent.
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid, onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

IN ZEE MET DE MOOISTE
BESTEMMINGEN
Pegase cruises staat voor kleinere luxe schepen die naar
pittoreske bestemmingen varen waar de grote schepen
niet kunnen aanleggen. De uiterst attente crew biedt een
discrete en persoonlijke service.
Pure ontspanning en genieten van intieme luxe en een
verfijnde sfeer is het enige wat van u verwacht wordt.
Als u ons ook uw vlucht* toevertrouwt, geniet u
bovendien van deze Pegase privileges:
•	Dankzij de Pegase Airport Service hoeft u zich geen
zorgen te maken over transport van en naar huis.
• Sneller door de luchthaven dankzij de fast lane.
• Wacht uw vlucht ontspannen af in de luchthavenlounge.
* Enkel geldig voor vluchten vanuit Brussels Airport Zaventem.

Het volledige aanbod van onze 9 geselecteerde rederijen
vindt u in het reisboek “Cruises”.
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SEABOURN

AZAMARA

• exclusieve cruise vakantie met kleine schepen

• kleinschalige schepen met persoonlijke service

• g enieten van all inclusive: alle dranken
(champagne, wijnen,…) en fooien zijn inbegrepen

• gratis shuttle service in de havens indien beschikbaar
• langere aanlegtijden

• Seabourn is lid van de prestigieuze “Chaîne des Rôtisseurs”

€ 2.999

€ 3.315

per persoon

per persoon

Miami
Havana

Miami

Gustavia

San Juan
Great Harbour
Carambola Beach
St. Johns

SEABOURN SOJOURN *****
11 DAGEN / 10 NACHTEN: CARAÏBEN
MIAMI-MIAMI
AFREISDATUM: 11 DECEMBER 2017
Ocean view Suite GTY
€ 2.999

Veranda Suite GTY
€ 3.299

Caldera
Puntarenas
Panama Canal
Quepos
Fuerte Amador
Golfito

AZAMARA QUEST ****+

12 DAGEN / 11 NACHTEN: CUBA, PANAMA KANAAL & COSTA RICA
MIAMI - CALDERA
AFREISDATUM: 4 JANUARI 2018
Binnenkajuit GTY
€ 3.315

Buitenkajuit GTY
€ 3.999

30ste VERJAARDAG SEABOURN:
bij boeking tot 31/10 ontvangt u een internetpakket van 300 min. per persoon + boordkrediet van $ 300 per kajuit +
gratis upgrade van een Ocean View Suite naar een Veranda Suite of van een Veranda Suite naar een hogere categorie.
Inbegrepen in de prijs per persoon:
de cruise in all inclusive aan boord van de Seabourn Sojourn, alle dranken (inclusief champagne en kaviaar),
fooien voor het boordpersoneel en havengelden.
Formaliteiten: Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht, ESTA formulier.
Vluchtprijzen voor deze cruise reeds vanaf € 510 p.p.
(British Airways - Q-tariefklasse)						
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Inbegrepen in de prijs per persoon:
de cruise in volpension aan boord van de Azamara Quest , huiswijnen bij lunch en diner, alle frisdranken, selectie van
alcoholische dranken en bieren in de bars, fooien voor het boordpersoneel, havengelden en shuttle service in de havens.
Formaliteiten: Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht, ESTA formulier.
Vluchtprijzen voor deze cruise reeds vanaf € 790 p.p.
(British Airways - M-tariefklasse)						

De promo “verjaardag Seabourn” in deze brochure is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. De aanbieding is per stateroom, gebaseerd op dubbele bezetting, voor de 1e en 2e gast die een stateroom delen en de 3e en 4e gast zijn hiervan uitgesloten. De aanbieding is niet overdraagbaar en kan niet worden gerestitueerd. De aanbieding kan zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd of ingetrokken. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. Aanbod geldig tot 31/10/2017. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere
kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgend beschikbaarheid onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.

PONANT

REGENT SEVEN SEAS

• zeer moderne schepen met een kleine bezetting
• open bar

• a ll inclusive cruises waarbij de dranken, fooien alsook de
excursies inbegrepen zijn

• uitstekende (Franse) sterrenkeuken

• gratis wifi
• elke zondag is er een champagne en kaviaar ontbijt

€ 3.760

€ 4.539

per persoon

per persoon

Lorient

Monte Carlo
Antibes
Marseille
Port-Vendres

Ile d'Aix
Château Latour
Pauillac
Bordeaux

Portofino

Barcelona
Valencia

Bilbao
Leixões

Palma de Mallorca

Lissabon

LE SOLEAL ****+
9 DAGEN / 8 NACHTEN: ATLANTISCHE KUST - WIJNGAARDEN EN GRAND CRU ROUTE
LISSABON - LORIENT

SEVEN SEAS EXPLORER *****
8 DAGEN / 7 NACHTEN: MIDDELLANDSE ZEE
MONTE CARLO - BARCELONA

AFREISDATUM: 11 APRIL 2018

AFREISDATUM: 8 MEI 2018

Superieure kajuit GTY
€ 3.760

Deluxe Veranda Suite GTY
€ 4.539

Deluxe kajuit GTY
€ 4.050

Inbegrepen in de prijs per persoon:
de cruise in volpension aan boord van Le Soléal, huiswijnen bij lunch en diner, alle frisdranken,
selectie van alcoholische dranken en bieren in de bars, havengelden en animatie aan boord.
Formaliteiten: Geldige identiteitskaart tot minstens 3 maanden na retour.
Vluchtprijzen voor deze cruise reeds vanaf € 190 p.p.
(Brussels Airlines - K-tariefklasse)						

Superior Suite GTY
€ 4.999

Inbegrepen in de prijs per persoon:
de cruise in all inclusive aan boord van de Seven Seas Explorer, alle dranken aan boord,
fooien voor het boordpersoneel, havengelden en gratis excursies in elke aanleghaven.		
Formaliteiten: Internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is verplicht.
Vluchtprijzen voor deze cruise reeds vanaf € 105 p.p.
(Brussels Airlines - L-tariefklasse)		

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven worden en beperkt zicht mogelijk. Andere kajuittypes en beschikbare prijzen bij je reisagent. Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken.
De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgend beschikbaarheid onder voorbehoud van wijzigingen, en enkel voor boekingen van 01/09/2017 tot 31/10/2017.
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISIE REIZEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot
reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling.
Artikel 2: Promotie
§1. 
De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de
reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten
van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure
moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) 
er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk
akkoord tussen partijen bij het contract.
§2.	
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of
onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie
schrappen.
Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of
reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
§1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling
aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) 
de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de
formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf
noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde
zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit
moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren
welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of
bijstandsverzekering;
c) 
de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de
contracten.
§2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen
aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) 
dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien
mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) 
naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij
de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/
of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij
moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar
of de reisorganisator.
c) 
Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de
informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of
met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in
geval van laattijdig gesloten contract..
Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige
inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die
redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 5: Totstandkomen van het contract
§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§2. 
Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de
reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende
reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van
de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die
van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21
dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan
uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de
onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: De Prijs
§1. 
De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien,
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze
berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van
een wijziging in:
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a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
	Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde
wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd
binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
§3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger
recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de
reisorganisator heeft betaald..
Artikel 7: Betaling van de reissom
§1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij
de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de
globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de
reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste
van de reiziger.
§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt
de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum,
en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke
reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan
een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract
tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze
overdracht op de hoogte te brengen.
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot
de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/
of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten
van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator
de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan
op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator
voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de
reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een
bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte
wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen
van artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis
§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract
verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid,
heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke
of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo
de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit
is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk
terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond
van het contract betaalde bedragen.
§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op
een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) 
de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal
reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de
reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene
termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) 
de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken
niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van
diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

§3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of
kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan
moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij
de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen..

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop
het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt
de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting
van de reis.
§2. 
Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk
verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit
verschil.
§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze
alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de
reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking
stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in
voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure
§1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke
regeling nastreven.
§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot
3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat
van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen
om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee
in te stemmen.
§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure,
een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk
of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een
bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart
worden.
§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure,
zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen
teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke
overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”:
telefoon: 02/277.61.80
fax: 02/277.91.00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.
Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te
rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en /
of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding
kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het
reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis
bedragen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het
contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond
van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs
mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen,
ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel
door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan
te spreken.
§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden
en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie,
evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract
tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de
reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene
diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade
en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot
tweemaal de reissom.
§5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994
van toepassing.

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank
§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de
eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone
rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
§2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij
via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren.
Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na
ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat
een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de
Geschillencommissie Reizen. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid
om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement,
en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4
maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling
kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel
door de rechtbanken beslecht worden.
§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/
of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger
beoordeeld.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de
Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02/277.62.15 (9u tot 12 u)
fax: 02/277.91.00
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

Artikel 16: Klachtenregeling
§1. 
Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis
moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
§2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige
manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een
vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger
van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten
slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN - CRUISES
BIJZONDERE VOORWAARDEN
CRUISES
Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de
Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke
nota’s bij verschillende artikels, alsook verklarende informatie
en/of aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van de
Geschillencommissie Reizen vzw, samen met deze Bijzondere
Reisvoorwaarden en Belangrijke Extra Informatie, alsook met
de voorschriften opgenomen onder de rubriek “Belangrijk om
te weten”, maken bijgevolg de op uw contract toepasselijke
contractsvoorwaarden uit.
1) Art. 1: Toepassingsgebied
Gezien het belang hiervan voor wat betreft de verbintenissen van partijen,
wordt de reiziger erop gewezen dat, naargelang de aard van de dienst(en)/
prestatie(s) waartoe Thomas Cook zich verbindt, hij met deze gebonden
is door, hetzij een contract tot reisorganisatie, hetzij een contract tot
reisbemiddeling.
2) Art. 2: Promotie
• Deze brochure werd te goeder trouw opgemaakt volgens de op het ogenblik
van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele fouten of wijzigingen
zullen u meegedeeld worden in de vorm van errata of wijzigingsberichten.
• In sommige omstandigheden kan Thomas Cook genoodzaakt zijn een
bepaalde reisformule tijdelijk of volledig te schrappen, waarbij zij wel ter
beschikking blijft om de (kandidaat-)reiziger een alternatief aan te bieden.
3) Art. 4: Informatie vanwege de reiziger
1. Verplichtingen m.b.t. documenten
•
De reisdocumenten omvatten onder meer de vervoersbewijzen en de
bons/bewijzen voor de andere gereserveerde diensten, samen met de
praktische reisinformatie. Deze reisdocumenten zijn ter beschikking (a)
ofwel bij het Reisagentschap uiterlijk 7 dagen vóór afreis, (b) ofwel, indien
de inschrijving minder dan 7 werkdagen voor afreis werd gemaakt, worden
de documenten mogelijks, naar soevereine beoordeling van Thomas
Cook, naar de reiziger verstuurd per koerier. De koerierskosten zijn dan
voor rekening van de reiziger. Indien een late inschrijving geen originele
reisdocumenten vereist, is het mogelijk dat deze reisdocumenten, die
beperkt zijn in hoeveelheid, rechtstreeks worden doorgefaxt of gemaild
naar de reiziger of het Reisagentschap.
• De reiziger moet rekening houden met het feit dat hij/zij verschillende
landen kan/zal bezoeken via zijn cruise, alsook dat hieraan verschillende
formaliteiten en voorwaarden kunnen zijn verbonden, afhankelijk van land
tot land (bv. Een cruise in de Middellandse Zee aan boord van de NCL GEM
met een vertrek vanuit Barcelona, heeft aanlegplaatsen te Malta, Italië en
Frankrijk). Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren
voor de gereserveerde reis, alsook afzonderlijk voor de diverse landen die
zullen worden bezocht tijdens de cruise. Zijn identiteitspapieren en reispas
dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer.
De reiziger is verplicht hieromtrent zelf inlichtingen te bekomen bij het
consulaat van de betrokken landen op diplomatie.belgium.be/nl, en dit voor
elk afzonderlijk land dat hij kan/zal bezoeken tijdens de cruise, alsook kan
de reiziger info verkrijgen bij zijn Reisagent.
• Belangrijk: voor de rederijen Princess Cruises, Disney Cruise Line, Azamara
Club Cruises, Carnival Cruise Lines, Silversea, Seabourn Cruise Line,
Seadream Yacht Club, Regent Seven Seas moeten er voor elke cruise,
eender welke bestemming, een internationaal paspoort kunnen voorgelegd
worden door de klant. Een identiteitsbewijs volstaat niet om te kunnen
inchecken bij deze rederijen.
• Reizigers van niet-Belgische nationaliteit, met een dubbele nationaliteit en/
of paspoort, of met een diplomatiek paspoort, zijn verplicht hun nationaliteit
spontaan aan te geven aan het Reisagentschap en dienen zelf informatie
in te winnen bij het consulaat van het land van bestemming, alsook bij
de consulaten van de landen die zullen worden bezocht tijdens de cruise.

Thomas Cook zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval
hieromtrent eender welke probleem zou kunnen ontstaan.
• Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit,
met foto. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd,
is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen
niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over
een eigen reispas beschikken. Thomas Cook benadrukt dat de reizigers
de verplichting hebben zich grondig te informeren m.b.t. de specifieke
toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen, en dit voor elk afzonderlijk
land dat kan/zal worden bezocht tijdens de cruise.
• Indien een reiziger bij de afreis of tijdens de reis, bij een afzonderlijk bezoek
aan een land, niet alle nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit
voortvloeiende kosten niet op Thomas Cook kunnen verhalen.
•
Voor sommige vaarroutes voorziet de cruiserederij een visum dat te
verkrijgen is aan boord (al dan niet tegen betaling). Contacteer uw
Reisagent voor meer informatie.
2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie
• Op het ogenblik van de reservatie, heeft de reiziger de verplichting om elk
element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het
gedrang zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes,…),
te melden aan het Reisagentschap Indien bepaalde dergelijke elementen
zich zouden voordoen nà reservatie, heeft de reiziger de verplichting deze
onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen
van de niet-naleving van deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger,
onverminderd het recht van Thomas Cook om de door haar geleden schade
terug te vorderen.
4) Art. 6: De Prijs
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. Overeenkomstig
artikel 11 van de Reiscontractenwet van 16 februari 1994 kan de prijs van
het Reiscontract worden herzien als een gevolg van een wijziging in (i) de
wisselkoersen, (ii) de taksen en (iii) de vervoerskosten (met inbegrip van de
brandstofkosten) en dit tot en met 21 dagen voor afreis. Eventuele herzieningen dienen aanleiding te geven tot zowel een verhoging als een verlaging
van de prijs. De mogelijkheid tot herziening van bepaalde bestanddelen
van de prijs wordt in onderhavige Reisovereenkomst als volgt bepaald:
(i) voor wat betreft wisselkoersen is de prijs vast (ii) voor wat betreft
taksen: de taksen en heffingen die betrekking hebben op de aangekochte
dienst, bekend op datum van 14 augustus 2017 zijn in de prijs inbegrepen.
Wijzigingen hieraan of invoering van nieuwe taksen zullen aanleiding geven
tot een prijsherziening , en zullen netto worden verrekend. (iii) Aangaande
vervoerskosten (brandstofkosten) zal een prijsherziening mogelijk zijn en
hangt deze desgevallend af van het feit of het (a) een chartervlucht dan wel
een (b) een lijnvlucht betreft.
Vliegreizen met lijnvluchten kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening
omwille van wijzigingen aan de prijzen van brandstof en taksen/heffingen
die de luchtvaartmaatschappijen aanrekenen. Dergelijke wijzigingen voor
lijnvluchten, die zich voordoen na de afsluiting van de overeenkomst, zullen
netto worden verrekend aan de consument.
Ingeval van wijzigingen in de taksen die betrekking hebben op de gekochte
dienst zal een prijswijziging mogelijk zijn tot 21 dagen voor afreis. Indien een
dergelijke prijswijziging optreedt zal deze netto doorgefactureerd worden
en zult u persoonlijk geïnformeerd worden. De wet voorziet dat de klant
kosteloos kan annuleren indien de verhoging meer dan 10% van de reissom
bedraagt.
•
In de prijs van de reizen is inbegrepen, tenzij anders vermeld bij de
programmabeschrijving in de kleurenbrochure:
de cruise: vol pension, gekozen kajuittype, faciliteiten op het cruiseschip,
aanlegplaatsen, bijdrages voor aanlegplaatsen, toeristentaksen,
haventaksen;
het hotel : het verblijf in de door u gekozen accommodatie, in logies of logies
met ontbijt, zoals vermeld in de brochure;
de vlucht: de luchthaventaksen zoals gekend op het ogenblik van de
prijsberekening (vatbaar voor wijzigingen);
BTW;
bijdrage in de verplichte verzekerings-en veiligheidstoeslagen.
Niet inbegrepen in de prijs zijn: transfers (vervoer naar de vertrekplaats

van de cruise en vervoer vanaf de eindplaats van de cruise), excursies (te
reserveren via de cruiserederij), transfers ter plaatse, kosten voor reispas,
visum, inenting en andere formaliteiten, annuleringsverzekering en andere
aanvullende verzekeringen, bijkomende kosten voor speciale hulp, dranken,
facultatieve uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar
de luchthaven van vertrek.
•
Speciale voorkeur: Indien de reiziger een speciale voorkeur heeft
(bijvoorbeeld tafelreservering voor het diner aan boord of keuze tussen de
eerste en tweede zitting voor het diner), zal Thomas Cook deze overmaken
aan de betrokken dienstverlener, maar kan zij geen enkele garantie geven
m.b.t. de realisatie van die speciale voorkeur.
• Telefonisch gemelde prijzen zijn niet bindend en worden enkel als richtlijn
meegedeeld.
•
Het reisprogramma en de prijzen in deze brochure en in de “special
offers” gelden tot uitputting van de capaciteiten die gepland zijn bij het
drukken van de brochure. Het tijdstip van uitputting gebeurt onafhankelijk
van Thomas Cook’s wil, maar deze blijft steeds ter beschikking om u een
alternatief aan te bieden.
• De taksen die gekend waren op datum van 14 augustus 2017 zijn in de
prijzen inbegrepen behoudens specifieke vermelding onderaan de
prijstabel. Elke wijziging van taks, of invoering van nieuwe taks, na die
datum kan aanleiding geven tot een prijswijziging zoals voorzien in artikel
6 van de algemene voorwaarden.
5) Art. 7: Betaling van de reissom
Bij de ondertekening van de bestelbon, betaalt de reiziger het voorschot
zoals bepaald door het Reisagentschap. Uiterlijk twee maanden vóór afreis,
betaalt de reiziger het saldo. Boekt de reiziger minder dan twee maanden
vóór afreis, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk voldoen.
6) Art. 8: Overdraagbaarheid van de boeking
Voor het overdragen van een boeking worden kosten aangerekend. Voor
cruises zijn de specifieke kosten van de rederij van toepassing. Voor
lijnvluchten zijn de specifieke kosten van de luchtvaartmaatschappij van
toepassing.
Contacteer uw Reisagent voor meer info.
7) Art. 9: Andere wijzigingen door de reiziger
1. Wijzigingen voor afreis
a) kleine wijziging:
Voor een kleine wijziging worden volgende kosten aangerekend:
Vanaf de inschrijving tot en met 61 dagen voor de dag van aankomst:
- administratiekosten : 50 euro per persoon
Onder kleine wijziging wordt verstaan:
-wijziging van de naam (behalve voor lijnvluchten en treintickets aan
voordeeltarief), leeftijd, taal van de reisdocumenten;
- verhoging van de bezetting van een geboekt kajuit binnen de maximaal
toegestane bezetting;
- verlaging van de bezetting van een geboekte kajuit zonder dat de prijs
hiervan wijzigt;
-
het toevoegen van speciale wensen zoals bijvoorbeeld naast elkaar
gelegen kajuiten, een bepaald kajuitnummer, een specifieke ligging…
b) belangrijke wijziging: bij wijziging van de verblijfsaccommodatie (hotel
of cruise),de geboekte kajuit, vertrekdatum en/of terugkeerdatum, alsook
in geval van wijziging van de naam bij lijnvluchten, gelden de normale
annuleringsvoorwaarden, zie 8) Art. 13 Verbreking door de reiziger.
Opmerking: indien de cruiserederij hogere kosten aanrekent dan beschreven,
dan zullen deze hogere kosten in rekening worden gebracht.
2. Wijzigingen tijdens de reis
Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn in principe niet meer
mogelijk. De reiziger die toch zijn reis vroegtijdig onderbreekt, heeft geen
recht tot terugbetaling van de niet-genoten diensten. Alle extra kosten (o.m.
transport, administratie, enz.) zijn ten laste van de reiziger.
8) Art. 13: Verbreking door de reiziger
Annuleringen moeten steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren, of
persoonlijk door de inschrijver/reiziger in het Reisagentschap waar hij zijn

annulering ondertekent.
De vergoeding hierbij is als volgt bepaald:
a) cruise :
- vanaf de inschrijving tot en met 60 dagen voor de dag van aankomst : 15
% van de reissom;
- vanaf 59 tot en met 45 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de
reissom;
- vanaf 44 tot en met 30 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de
reissom;
- vanaf 29 tot en met 16 dagen voor de dag van aankomst : 75% van de
reissom;
- vanaf 15 of minder voor de dag van aankomst: 100% van de reissom
Opmerking: indien de cruiserederij hogere kosten aanrekent dan beschreven,
dan zullen deze hogere kosten in rekening worden gebracht.
b) vervoer: vliegtuig:
De kosten aangerekend door de vervoersmaatschappijen worden steeds in
rekening gebracht. Deze kosten kunnen variëren van de administratiekosten
tot de volledige prijs van het ticket, verhoogd met € 7,50 per persoon per
traject voor zover de totale kosten de prijs van het ticket niet overschrijden.
Tickets die reeds uitgeschreven zijn, brengen steeds 100% kosten met zich
mee.
c) extra’s:
- voor de annulering van extra’s (ook indien deel uitmakend van een pakket)
worden steeds de kosten aangerekend van de desbetreffende leveranciers;
9) Art. 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen
ter plaatse worden geboekt bij vreemde ondernemingen die geen deel
uitmaken van de Thomas Cook- groep. Dergelijke activiteiten die niet behoren
tot het oorspronkelijke reispakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van
Thomas Cook. Klachten m.b.t. die activiteiten, dienen ter plaatse te worden
geformuleerd. Thomas Cook kan in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door de daden van
derden.
10) Art. 16: Klachtenregeling
Elke tekortkoming van het reiscontract dient de reiziger zo spoedig mogelijk
ter plaatse mede te delen aan de dienstverlener (cruiserederij) ter plaatse. De
reiziger kan tevens contact opnemen met het Thomas Cook Servicenummer
(vermeld in de reisdocumenten), alwaar 24 uren per dag, 7 dagen op 7, een
professionele medewerker klaarstaat om hem op een efficiënte wijze
te helpen. Indien de reiziger niet over het geëigende klachtenformulier
kan beschikken, moet hij zijn klacht rechtstreeks formuleren aan het
Reisagentschap of rechtstreeks aan Thomas Cook in België, teneinde
beiden de mogelijkheid te geven om een oplossing te zoeken. Een tijdige
melding van een tekortkoming zal in vele gevallen een minder vakantiegenot
vermijden, terwijl een laattijdige melding een invloed zal hebben op de
grootte van een eventuele schadevergoeding.
11) Varia
1. Mededeling in het kader van Verordening EG nr. 2027/97
Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en
hun bagage. Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting
van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de
Gemeenschap overeenkomstig de EG-wetgeving en het Verdrag van
Montreal toepassen.
Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet
door financiële limieten beperkt. Voor schade tot 100.000 bijzondere
trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt) kan de
luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten.
Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het
bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke
is gebleven.
Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de
luchtvaartmaatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedings
gerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de
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onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval
van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16000 bijzondere
trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt) bedragen.
Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij
aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid
verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor
vertraging van passagiers is beperkt tot 4694 bijzondere trekkingsrechten
(bedrag bij benadering in plaatselijke munt).
Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij
aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid
verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor
vertraging van bagage is beperkt tot 1131 bijzondere trekkingsrechten
(bedrag bij benadering in plaatselijke munt).
Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies
of beschadiging van bagage tot een maximum van 1000 bijzondere
trekkingsrechten (bedrag bij benadering in plaatselijke munt). Wanneer het
aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij
niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer
het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts
aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.
Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier
voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en
een aanvullende vergoeding heeft betaald.
Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de
passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke
klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet
de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in
geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum
waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.
Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en die van de feitelijke
vervoerder
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als
de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de
passagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling
aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van
een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de
vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.
Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet
worden aangevangen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het
vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.
Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999,
dat in de Gemeenschap wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97
(gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van
de lidstaten.
2. Mededeling in het kader van Verordening EG nr. 261/2004
a) De reiziger / passagier dient zich minstens twee uur (drie uur voor
exotische vakanties) voorafgaand aan de geplande vertrektijd van de vlucht
aan de incheckbalie van de betrokken luchthaven te melden.
b) Indien de reiziger / passagier niet tot zijn vlucht wordt toegelaten, of indien
deze is geannuleerd of voor minstens twee uur is vertraagd, kan hij bij de
incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst vragen waarin zijn rechten
vermeld staan, met name met betrekking tot compensatie en bijstand.
3. Mededeling in het kader van Verordening EG nr. 2111/2005
a) De reiziger/passagier wordt hierbij gewezen op het bestaan van
een communautaire lijst bevattende luchtvaartmaatschappijen die een
exploitatieverbod hebben opgelegd gekregen. Deze lijst kan worden
geraadpleegd op de volgende website: ec.europa.eu/transport/modes/air/
safety/air-ban/search_nl.
b) De reiziger / passagier wordt er hierbij tevens op gewezen dat Thomas

34

Cook, als touroperator, gehouden is hem in te lichten over de identiteit van
de exploiterende luchtvaartmaatschappij.
- In principe dient dit te gebeuren op het ogenblik van reservatie.
-
Evenwel volstaat het, indien de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij op het moment van de reservatie niet is
gekend, dat de touroperator de reiziger / passagier in kennis stelt van
de naam van de maatschappij(en) die waarschijnlijk als exploiterende
luchtvaartmaatschappij zullen optreden.
- Gelet op het bovenstaande stelt Thomas Cook, gezien zij als touroperator
de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij op het moment
van de reservatie niet kent, de reiziger / passagier hierbij in kennis dat
voor de uitvoering van zijn vlucht waarschijnlijk één van de volgende
exploiterende luchtvaartmaatschappijen zal optreden: Brussels Airlines,
KLM, Iberia, American Airlines, Delta Air Lines, Turkish Airlines, Continental
Airlines, Jet Airways, British Airways, Lufthansa, Air France, Air Tahiti.
- De reiziger / passagier zal dan van de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij worden ingelicht van zodra deze bekend is.
- Ook indien zich een verandering zou voordoen in de identiteit van de
exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zullen de nodige maatregelen
worden genomen opdat de reiziger / passagier zo spoedig mogelijk van de
verandering in kennis zou worden gesteld.
4. Mededeling i.v.m. zeevervoer
De reiziger op een cruiseschip geniet de bescherming zoals voorzien in het
Verdrag van Athene van 13 december 1974 (geconsolideerde tekst) en het
Protocol van 19 november 1976 betreffende het vervoer van passagiers en
hun reisgoed over zee, Wet 11 april 1989, B.S. 6 oktober 1989. Meer info vindt
u o.m. op
www.eur-lex.europa.eu en www.imo.org.
12) Afwijking van vaarschema’s:
De rederijen kunnen jammer genoeg geen garantie geven dat hun schepen
daadwerkelijk het van tevoren opgegeven vaarschema zullen en kunnen
hanteren, noch de volgorde van de aanleghavens en tijden.
De rederijen en de kapiteins van de schepen hebben het recht om iedere
haven voorbij te varen, te vervangen door een andere haven, in iedere vorm
af te wijken van het originele vaarschema of het schip te vervangen door een
ander schip ten gevolge van staking, uitzonderlijke weersomstandigheden,
medische urgenties, assistentie verlenen aan schepen in nood, opstanden,
technische of mechanische problemen die de snelheid van het schip
beïnvloeden, en andere soortgelijke omstandigheden buiten de wil van de
rederij.
Tevens zijn de rederijen niet verantwoordelijk voor het niet volgens
gepubliceerde schema aankomen of vertrekken.
13) Minimum leeftijd:
Personen jonger dan 21 jaar mogen niet alleen op cruise gaan of een kajuit
reserveren, tenzij zij vergezeld worden door een ouder of wettelijke voogd,
of door een bevoegd persoon van minstens 21 jaar oud. Gehuwde koppels
van minimum 18 jaar kunnen een eigen kajuit boeken (mits voorlegging
huwelijksbewijs).
14) Kajuitnummer
Het kajuitnummer wordt enkel als indicatie vermeld. De rederijen behouden
het recht en/of de mogelijkheid om een passagier een andere kajuit toe te
kennen dan deze op het moment van de reservatie op voorwaarde dat de
kajuit van dezelfde categorie is, of een categorie hoger.
15) Toeslagen lijnvluchten
De toeslagen voor lijnvluchten worden bepaald door de afreisdatum van de
reis. (bijvoorbeeld: bij vertrek 15 november in de V-klasse, retour
22 november in de S-klasse, dan wordt het supplement voor de S-klasse
genomen dat geldig is op 15 november).
V.U.: Jan Dekeyser, p.a. - TCRB NV - Tramstraat 67c, 9052 Gent,
BTW 0412.677.887 RPR Gent - Lic. (A)1067

GEZOND EN VEILIG REIZEN
Jouw veiligheid en welzijn op vakantie
Ook op vakantie is het raadzaam om de nodige voorzorgen te nemen voor je
eigen veiligheid en die van je medereizigers. Dit advies geldt in het bijzonder
voor kinderen, want zij zijn zich vaak niet bewust van de mogelijke risico’s.
Daarom willen wij je er eens te meer op wijzen om in het buitenland de
nodige voorzorgen te nemen en steeds voorzichtig te zijn. We rekenen alvast op je begrip en medewerking. Neem deze informatie aandachtig door,
samen met de overige informatie die wij, onze agenten en leveranciers je
meegeven voor je vertrek, tijdens je vlucht of bij aankomst op je bestemming
en in je accommodatie. Overloop in eerste instantie de brandprocedures en
check de nooduitgangen in je verblijf, de zwembadzone en de kooktoestellen
waarmee je niet vertrouwd bent. Spreek de plaatselijke vertegenwoordiger
of bevoegde medewerker gerust aan bij eventuele vragen. Het is belangrijk
dat je kennis neemt van alle informatie die je werd bezorgd alsook de geafficheerde mededelingen.
Zwembaden en waterattracties
We vragen je om gebruik te maken van de zwembaddouche voor je gaat
zwemmen. Op die manier voorkom je mogelijke infecties en blijft het
zwembadwater proper. Het zwembad van je accommodatie is gevuld
met zoetwater of zout water. Houd er rekening mee dat er verschillende
soorten zwembaden bestaan en dat de meeste accommodaties geen
redder in dienst hebben. Daarom is het aangewezen dat je eerst samen
met je medereizigers het zwembad verkent, zodat je weet tot waar het
diepe en ondiepe gedeelte komt. Kinderen mogen niet naar het zwembad
zonder toezicht van een volwassene. Ga niet in het zwembad in het donker
of wanneer het zwembad gesloten is, ook al is er onderwaterverlichting.
Ga nooit zwemmen wanneer je alcohol hebt gedronken. Het kan gebeuren
dat bepaalde waterattracties, zoals open glijbanen of tunnelglijbanen die
op de foto’s in de brochure voorkomen, ondertussen werden verplaatst of
afgebroken.
Om zo veel mogelijk vakantiegasten te laten genieten van deze attracties
vragen wij je om rekening te houden met de volgende veiligheidsinstructies:
Aangezien de regelgeving inzake redders en toezicht op de waterglijbanen
varieert naargelang de locatie, is het mogelijk dat er in sommige accommodaties niet permanent gekwalificeerde redders aanwezig zijn. Voor sommige attracties gelden een minimumleeftijd en -lengte. Ga bij voorkeur niet
zwemmen in de landingszones en maak je er zo snel mogelijk uit de voeten
na gebruik van de glijbanen. Sommige glijbanen en waterattracties zijn niet
geschikt voor onervaren zwemmers, zwangere vrouwen of personen met
medische klachten. Houd steeds rekening met deze waarschuwingen. Het
zwembadreglement en de instructies voor een veilig gebruik van de glijbanen en waterattracties moeten steeds worden nageleefd. De openingsuren
van de glijbanen kunnen beperkt blijven of afhangen van de weersomstandigheden.
Buitenlandse veiligheidsnormen
Buitenlandse leveranciers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de
door hen aangeboden diensten en faciliteiten. Zij zijn de eigenaar van deze
diensten en faciliteiten, en staan in voor de controle ervan. Onze leveranciers dienen zich te houden aan de plaatselijke normen. We moeten helaas
vaststellen dat de buitenlandse veiligheidsnormen en regelgeving niet altijd
van hetzelfde niveau zijn als in België. Er is bijvoorbeeld een verschil in het
ontwerp en de vereiste hoogte van balkons. Het is aan de overheid van het
land en de buitenlandse leverancier van de betreffende diensten om de
plaatselijke regelgeving op te stellen en uit te voeren. Houd daarmee rekening tijdens je vakantie.
Maagklachten
Maag- en darmklachten komen nog steeds relatief vaak voor wanneer men
naar het buitenland reist en geconfronteerd wordt met een onbekende omgeving. Er zijn verschillende manieren waarop je de kans op een infectie kunt
verkleinen, zoals onvoldoende verhit voedsel of ijsblokjes in drank vermijden,
voldoende flessenwater drinken en je niet overmatig blootstellen aan de zon.
Uitstappen
Wij raden je aan om extra voorzichtig en oplettend te zijn bij het oversteken
van de weg of het bezoeken van tempels en andere bezienswaardigheden
wegens eventuele oneffen of hobbelige ondergronden. Overal ter wereld

worden mensen overvallen en vinden er diefstallen plaats. Houd ermee rekening dat je op reis dezelfde verantwoordelijkheid draagt als thuis. Soms
is de lokale politie niet erg coöperatief of begripvol wanneer je een diefstal
aangeeft en daarvan een proces-verbaal nodig hebt voor de verzekering.
Draag dus best goed zorg voor je bezittingen. We raden af om honden, katten
of andere dieren te benaderen omdat deze eventueel via beten of krabben
hondsdolheid kunnen overdragen op de mens. Wees voorzichtig als je de zee
ingaat, want de bodem is niet effen en kan erg verraderlijk zijn qua diepte.
Houd ermee rekening dat wij geen veiligheidscontroles op het strand en in
zee uitvoeren. Onverwachte stromingen in zee zijn evenwel altijd mogelijk!
Op onze website vind je informatie over verschillende soorten activiteiten zoals (water)sporten in onze resorts, vervoer met bv. plaatselijke bussen/taxi’s,
excursies of bezienswaardigheden in de omgeving. Wij zijn geen eigenaar
of beheerder dan dergelijke diensten. Ze worden uitsluitend ter informatie
vermeld: de gegevens, beschikbaarheid en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. Als je ervoor kiest deze diensten of activiteiten ter plaatse te boeken
bij lokale leveranciers of dienstverleners, controleer je best eerst even of je
reisverzekering deze activiteiten wel degelijk dekt. Het is ook belangrijk dat
je op de hoogte bent van de naam van dienstverlener, de gangbare voorwaarden en de informatie/documentatie die je werd bezorgd.
Koolstofmonoxide
Koolstofmonoxide (CO) is een giftig, onzichtbaar, geurloos en smaakloos gas.
Het gas ontstaat door onvolledige verbranding van diverse fossiele brandstoffen zoals steenkool, hout, houtskool, olie, kerosine, propaan en aardgas.
Gastoestellen
Wij geven de voorkeur aan accommodaties zonder gasboiler. Maak je je
zorgen omwille van de eventuele aanwezigheid van een gasboiler in je logement, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Je vindt het nummer van
onze helpdesk (24/24) in je reisdocumenten.
Waarneming van CO-aanwezigheid
Aangezien CO geurloos, smaakloos en onzichtbaar is, is het belangrijk om de
signalen ervan te herkennen. Onderstaande voorbeelden kunnen duiden op
de aanwezigheid van koolstofmonoxide afkomstig van een defect toestel:
• Een kookfornuis of gasboiler met een zwakke of geel/oranje vlam die normaal helder en blauw moet zijn.
• Donkere/zwarte vlekken op of rond de toestellen door roetafzetting.
• Een waakvlam die regelmatig uitdooft.
• Opvallend veel condens in de kamer of op de ramen.
Symptomen
Doordat koolstofmonoxide zintuiglijk niet waarneembaar is, merken we
het gas niet op bij blootstelling. De eerste symptomen van een zwakke tot
matige koolstofmonoxidevergiftiging zijn vergelijkbaar met griep, maar dan
zonder koortsvorming.
Ze gaan gepaard met: hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid, misselijkheid, duizeligheid.
Een zware koolstofmonoxidevergiftiging leidt tot ernstigere symptomen zoals: braken, verwardheid, verminderde coördinatie, bewusteloosheid.
De ernst van deze symptomen houdt verband met het koolstofmonoxideniveau en de blootstellingsduur. Bij een traag sluipende koolstofmonoxideblootstelling is het mogelijk dat slachtoffers en medici de matige CO-vergiftiging verwarren met griep. Deze foute inschatting met mogelijk tragische
gevolgen kan worden vermeden. Bij een snelle en ernstige koolstofmonoxideblootstelling kunnen slachtoffers vlug verward raken en de controle over
hun spieren verliezen, zonder eerst de matige vergiftigingssymptomen te
hebben vertoond.
Wat als je symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging vaststelt?
Wanneer je denkt de symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging gewaar
te worden, moet je onmiddellijk de buitenlucht opzoeken en contact opnemen met een arts voor een juiste diagnose. Bij symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging is onmiddellijke medische hulp van cruciaal belang. Vertel
de arts dat je vermoedt dat koolstofmonoxidevergiftiging de oorzaak is van
je ongemak. Wanneer uit de test blijkt dat je wel degelijk het slachtoffer bent
geworden van koolstofmonoxidevergiftiging, dien je ons daar meteen van
op de hoogte te brengen. Je kunt dit melden aan de reisvertegenwoordiger
op je bestemming of via de helpdesk (24/24) waarvan het nummer vermeld
staat op je reisdocumenten.

Je bent uitstekend
beschermd.

“

Cruise Selection (te onderschrijven bij de boeking van je reis)

“

Geniet.

Dit jaar vierden wij onze 25ste huwelijksverjaardag. Mijn echtgenoot verraste me met een cruise naar de Caraïben. Door vertraging van de vlucht misten wij onze inscheping. Maar geen nood! Dankzij de feilloze organisatie van Allianz Global Assistance konden
we ter plaatse overnachten in een hotel en werden we de daaropvolgende dag naar het schip gebracht. Bovendien werd ons
een morele schadevergoeding van € 300 per persoon uitbetaald.
Johanna Hagenaars - Kalmthout

€ 11 per dag / per persoon

• Annulering
Terugbetaling van je annuleringskosten tot € 5 000 per persoon in
geval van :
 ziekte, ongeval, overlijden van jezelf of een familielid (tot 2de graad)
 onvrijwilige werkloosheid
 ongeval op weg van thuis naar het vertrekpunt
 herexamen
 tegenreactie op vereiste inentingen
 echtscheiding, ...

• Assistance personen
 repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden ..............................reële kosten
 medische kosten in het buitenland ....................................... € 50.000/pers.

• Compensatiereis
 Waardebon voor een nieuwe reis bij een vroegtijdige repatriëring

• Reisgoed
 verlies, diefstal en beschadiging .......................................... € 1.250/pers.


................................. € 250/pers.

• Kapitaal reisongevallen
 overlijden en blijvende invaliditeit ......................................... € 12.500/pers.

• Uniek - Je miste je inscheping ?
 organisatie van een hotelnacht en/of
het transport naar de boot ....................................................... € 750/pers.
 morele schadevergoeding ....................................................... € 300/pers.

 medische nabehandelingskosten in België
(ingevolge een ongeval) .......................................................... € 6.250/pers.
 kosten voor vroegtijdige terugkeer
 reiskosten van een familielid dat je in het ziekenhuis in het
buitenland komt bezoeken
 opsporings- en reddingskosten .............................................. € 2.500/pers.

ANNULERINGSVERZEKERING
SILVER
onderschrijven
Annuleringsverzekering (te onderschrijven
bij de (te
boeking
van je reis) bij de boeking van je reis)
4% van de brochureprijs

Terugbetaling van uw annuleringskosten tot 10.000 € per persoon

T-crui-NL-S-2013

 Vrijstelling: .................................................................................... € 50/pers.
Dit document is een samenvatting zonder enige contractuele waarde.
De verzekeringen zijn opgesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van A.G.A. International S.A.- Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance),
Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekerings maatschappij - vergund onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 te beoefenen ondernemingsnummer: 0837.437.919.
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PREMIUM ALL INCLUSIVE
>> Ruime keuze aan Premium (alcoholische) dranken
>> Grote keuze aan specialiteiten restaurants
>> Flesjes water in de kajuit
>> Fooien inbegrepen
>> Top entertainment

