Editie november 2019

De mooiste cruises,
de beste aanbiedingen & promoties

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden, zolang een reservering niet definitief is.
De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Companyzijn van toepassing.

Promotie: gratis drankenpakket !
Boek voor 28 februari 2020 een Europa cruise
en ontvang een gratis drankenpakket!*

Klassiek cruisen met een bekroonde service
Consistent in kwaliteit & service
Perfect onderhouden schepen en de nieuwe Pinnacle-klasse schepen met een ultra modern World Stage Theatre
Van oorsprong Nederlandse rederij met respect voor de maritieme traditie
Vele cruises met vertrek vanuit Amsterdam of Rotterdam
Music Walk, inclusief professionale shows en live muziek over het hele schip voor iedere generatie

Isafjordur

Reykjavik

Akureyri

15-daagse begeleide cruise Ijsland & Schotland

€ 2.875 pp incl. busvervoer

Alesund

Van 2 tot 16 augustus 2020 – Schip: Nieuw Statendam****

Lerwick
Haugesund

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.875 pp

€ 3.800 pp

€ 3.850 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, vervoer naar/van Amsterdam,
ATC Cruises begeleiding vanaf 10 verkochte hutten,
havengelden & taksen

Invergordon

Newhaven

Amsterdam

*Promotie gratis drankenpakket: geldigeldig op alle Europa 2020 afvaarten, alleen van toepassing op de eerste & tweede persoon in de kajuit.

02-03

8 dagen Noorwegen

In 15 dagen naar de Noordkaap

€ 1.225 pp incl. busvervoer
Alesund

€ 2.150 pp incl. busvervoer
Honningsvag

Geiranger
Bergen
Eidfjord

Alesund
Bergen

Trondheim
Molde
Skjolden
Eidfjord
Stavanger

Amsterdam

Amsterdam

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.225 pp

€ 1.690 pp

€ 1.720 pp

€ 2.150 pp

€ 3.180 pp

€ 3.235 pp

Vertrek: 21 jun 2020 – Schip: Nieuw Statendam ****

Vertrek: 5 jul 2020 – Schip: Nieuw Statendam ****

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, vervoer naar/van Amsterdam,
havengelden & taksen

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, vervoer naar/van Amsterdam,
havengelden & taksen

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

Promotie: gratis drankenpakket !
Boek voor 28 februari 2020 een Europa cruise
en ontvang een gratis drankenpakket!*

11 dagen Noorwegen

€ 1.340 pp cruise only

8 dagen Noorwegen

€ 1.030 pp cruise only

Molde
Alesund
Skjolden
Bergen
Haugesund

Hardangerfjord

Eidfjord

Stavanger Oslo
Oslofjord

Oslofjord

Kristiansund

Kristiansund

Rotterdam

Rotterdam

Binnenhut

Buitenhut

Balkonsuite

Binnenhut

Buitenhut

Balkonsuite

€ 1.340 pp

€ 1.380 pp

€ 2.780 pp

€ 1.030 pp

€ 1.060 pp

€ 1.905 pp

Vertrek: 22 apr 2020 – Schip: Rotterdam ****

Vertrek: 23 mei 2020 – Schip: Rotterdam ****

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden & taksen

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden & taksen

*Promotie gratis drankenpakket: geldigeldig op alle Europa 2020 afvaarten, alleen van toepassing op de eerste & tweede persoon in de kajuit.

04-05

highlight overnight Istanbul & Venetie
13 dagen Oost-Middellandse Zee

13 dagen Middellandse Zee

€ 2.125 pp incl. vluchten & transfers

€ 2.655 pp incl. vluchten & transfers
Venetië

Venetië
Monte Carlo

Korcula
Istanbul

Marseille

Livorno

Dubrovnik

Rome
Barcelona

Katakolon

Athene

Kusadasi
Mykonos

Kotor

Napels
Kerkyra

Messina
Taormina

Souda

Binnenhut

Balkonhut

€ 2.125 pp

€ 2.745 pp

Suite
€ 4.030 pp

Binnenhut

Balkonhut

€ 2.655 pp

€ 3.175 pp

Suite
€ 4.200 pp

Vertrek: 15 mei 2020 – Schip: Zuiderdam ****

Vertrek: 2 aug 2020 – Schip: Nieuw Amsterdam ****

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

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

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

Een ongedwongen vakantiesfeer met de hele familie
Op-en-top Italiaanse rederij
Ruime keuze aan schepen, bestemmingen en vertrekhavens
Uitermate geschikt voor families met (jonge) kinderen
Flexibele prijsformules
Mini-cruise op de Middellandse Zee

TOTAALPRIJS VOOR FAMILIE VAN 4 (2 volw. + 2 kinderen):

€ 2.385

6 dagen West-Middellandse Zee

€ 699 pp incl. vluchten & transfers
Savona

Savona

Marseille

Marseille

Rome
Barcelona

Tarragona

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 699 pp

€ 775 pp

€ 845 pp

€ 699 pp

€ 820 pp

€ 895 pp

Van 5 tot 9 april 2020 – Schip: Costa Magica ***

Van 10 tot 15 april 2020 – Schip: Costa Fortuna ***

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

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

06-07

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Big ship cruising !
Lees meer over de renovatie van dit schip op pag. 11 van Cruise Magazine
8 dagen West-Middellandse Zee

9 dagen Arabische Emiraten & Oman

€1.475 pp incl. vluchten & transfers

€ 1.310 pp incl. vluchten & transfers
La Spezia

Marseille

Barcelona

Dubai

Sir Bani Yas

Civitavecchia

Abu Dhabi

Napels

Muscat

Palma

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.475 pp

€ 1.665 pp

€ 1.770 pp

€ 1.310 pp

€ 1.400 pp

€ 1.545 pp

Van 14 tot 21 juni 2020 – Schip: Allure of the Seas ****

23 februari tot 2 maart 2020 – Schip: Jewel of the Seas ***+

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

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

CRUISEPromos

Een ongeëvenaarde
ultra all-inclusive service
Open bar 24/24u over het hele schip

Minibar in de suite aangevuld met dranken
naar wens

Ruim assortiment champagnes, fijne wijnen
en sterke dranken

Alle specialiteiten restaurants

Fooien, geen extra servicekosten
Internet in uw suite

Ruime keuze aan excursies in iedere haven
Concierge suites & hoger: extra
hotelovernachting

TOT 64 GRATIS EXCURSIES

TOT 42 GRATIS EXCURSIES

Vertrek vanuit Zeebrugge
12 dagen Oostzee & Sint-Petersburg vanuit Zeebrugge

11 dagen Canarische Eilanden & Zuid-Spanje

€ 7.655

€ 4.499 pp

pp incl. vlucht & transfer

Vertrek: 12 juni 2020
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Stockholm

incl. vluchten & transfers

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

Helsinki
Tallinn

Barcelona
St. Petersburg

Valencia
Cartagena

Visby
Kopenhagen

Riga

Amsterdam

Tangier

Santa Cruz

Zeebrugge

Arrecife

Suite met Balkon vanaf €7.655 pp

Suite balkon vanaf € 4.499 pp

Inbegrepen: Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele
bezetting in de hut, vlucht van Stockholm naar Brussel, transfer,
havengelden & taksen

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

08-09

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

TOT 56 GRATIS EXCURSIES

TOT 41 GRATIS EXCURSIES

18 dagen Midden-Amerika & Peru

10 dagen Alaska

€ 8.255 pp

incl. vluchten & transfers

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

€ 5.190 pp

incl. vluchten & transfers

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

Anchorage

Los Angeles
Cabo San Lucas
Acapulco

Seward

Corinto

Puntarenas

Manta
Salaverry

Skagway
Juneau

Puerto Quetzal

Ketchikan

Esmeraldas
Vancouver
Lima

Deluxe Suite balkon vanaf € 8.255 pp

Deluxe Suite balkon vanaf € 5.190 pp

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

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

CRUISEPromos

Ontdek de nieuwste schepen Celebrity Edge en Apex tijdens de zomer 2020
Boek voor 18 dec. 2019 uw cruise met Celebrity en ontvang een extra korting van € 100 per persoon (of € 200
pp indien u in een suite verblijft); geldig voor nieuwe boekingen met vertrek tussen 2 jan. 2020 en 3 mei 2022.
Afhankelijk van de gekozen prijsformule (Sail, Sail Plus of Sail all included) ontvangt u bovendien tot 4 extra
voordelen, met keuze uit drankenpakket, onbeperkt internet, fooien en $150 boordkrediet pp. Meer informatie bij
uw cruisespecialist.
8 dagen Rome tot Barcelona

12 dagen rondreis vanuit Rome

€ 2.235 pp incl. vluchten & transfers

€ 2.550 pp incl. vluchten & transfers

Monte Carlo

La Spezia

Cannes

Civitavecchia
Civitavecchia

Barcelona

Napels

Capri
Messina

Palma

Katakolon

Athene
Nauplion

Santorini

Valletta

30 mei tot 6 juni of 11 tot 18 juli 2020 – Schip: Celebrity Apex ****+

		

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Vertrek 30/05

€ 2.235 pp

€ 2.480 pp

€ 2.810 pp

Vertrek 11/07

€ 2.375 pp

€ 2.590 pp

€ 2.640 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel,
transfers, havengelden & taksen. Andere vertrekdata op
aanvraag.

10-11

Mykonos

27 juli tot 7 augustus 2020 – Schip: Celebrity Edge ****+

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.550 pp

€ 3.115 pp

€ 3.470 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel,
transfers, havengelden & taksen. Andere vertrekdata op
aanvraag.

Op zoek naar de langnekkameel
In Zuid-Afrika klinkt alles een beetje zoals een heel sappig accent bij ons, maar dan tóch nog anders. Dat onze winters
Zuid-Afrika’s zomers zijn, is mooi meegenomen, want verder heb je geen last van jetlag of uurverschil. Tijdens deze
12-daagse cruise ontdek je alle hoogtepunten van deze prachtige en veelzijdige ‘wereld-in-één-land’ en aan het einde
van de cruise verblijf je nog 2 nachten in het wondermooie Kaapstad aan boord van Azamara Quest. Een van ’s werelds
meest cultuur-diverse steden en uitvalsbasis voor tal van originele uitstappen in de regio.
(PS: een langnekkameel is een giraf)

13 dagen rondreis vanuit Kaapstad

€ 2.760 pp incl. busvervoer
29 januari tot 11 februari 2020
Schip: Azamara Quest ****

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.760 pp

€ 3.280 pp

Inbegrepen: Cruise in semi all-inclusive (fooien &
geselecteerde dranken) op basis van dubbele bezetting
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers
luchthaven-schip, hotelovernachting voor aanvang van
de cruise in Kaapstad (Marriott Capetown Waterfront of
gelijkwaardig), havengelden & taksen. Andere vertrekdata
op aanvraag.

Durban

Richard’s Bay

Oos London
Kaapstad

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

Port Elizabeth

CRUISEPromos

OLife Choice: gratis internet + keuze tussen een aantal

excursies óf een alcoholisch drankenpakket (lunch & diner) óf
inbegrepen boordkrediet
OLife Ultimate: gratis internet + aantal excursies +
alcoholisch drankenpakket (lunch & diner) + inbegrepen
boordkrediet + FOOIEN
Elegante, casual sfeer op mooie en verzorgde middelgrote schepen
Specialiteitenrestaurants zonder prijstoeslag & gastronomie op
sterrenniveau
Unieke routes met kleinere havens, vaak met vertrek in de avond
of met overnachting

Bvlgari toiletartikelen in alle hutten & ‘Tranquility beds’ met
Egyptisch linnen
Gratis en onbeperkt mineraalwater en frisdranken, Illy koffie- en
theespecialiteiten, fruitsappen
OceaniaNEXT (2018-2020): fantastische make-over van de
kleinere Regatta-class schepen.
De nieuwe Allura-klasse (2022/2025): 2 middelgrote
nieuwbouwschepen die plaats bieden aan ongeveer 1.200 gasten
geïnspireerd op de award-winnende schepen Marina & Riviera.

Dubai, India en de Malediven
17-daagse begeleide cruise, vanaf:

€ 4.100 pp incl. vluchten & transfers

Dubai
Abu Dhabi

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

Buitenhut

Balkonhut

€ 4.100 pp

€ 4.230 pp

€ 5.650 pp

Fujairah
Muscat
Mumbai
Momugao

Cochin

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

12-13

Mangalore

Malé

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

12 dagen Oostzee & Sint-Petersburg vanuit Antwerpen

Koken, proeven, beleven en genieten

€ 4.255 pp incl. vlucht & transfer

€ 3.075 pp incl. vluchten & transfers

Vertrek van Antwerpen

Stockholm

Helsinki
Tallinn

8 dagen Culinaire cruise * Middellandse Zee

Marseille

St. Petersburg

Kopenhagen

Monte Carlo
Antibes

La Spezia
Livorno

Barcelona

Kiel
Rotterdam

Civitavecchia

Wismar

Antwerpen

Deluxe buitenhut vanaf € 4.250 pp Balkonhut vanaf € 5.410 pp
25 juli tot 5 augustus 2020 – Schip: Nautica ****+

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

Palma

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

* Deze cruise bevat unieke excursies met tal van culinaire
verrassingen en proeverijen i.s.m. topchef-kok Pieter
Coomans en wijnkenner-sommelier Jolien Laenen van
restaurant Wingerd (Vorselaar), recent bekroond met een
koksmuts door Gault&Millau. Richtprijs voor het volledige
excursieprogramma (optioneel): € 650 pp
Inbegrepen: Cruise in volpension in een balkonhut (dubbele
bezetting) o.v.v. beschikbaarheid, vluchten heen/terug vanuit
Brussel, transfer, fooien, $100 boordkrediet pp, OLife Choice
voordelen: gratis internet + één van volgende voordelen 2
gratis excursies pp OF $200 boordkrediet pp OF alcoholisch
drankenpakket bij lunch & diner, havengelden & taksen.

CRUISEPromos

CroisiEurope, marktleider in riviercruises
Met al meer dan 40 jaar ervaring en maar liefst 50 schepen in haar vloot is CroisiEurope de voornaamste riviercruiserederij

van Europa. Haar moto ‘de beste service voor de juiste prijs’ maakt riviercruises toegankelijk voor iedereen. Prachtige routes in

Europa, maar ook verrassende rivieren zoals de Mekong, Irrawaddy en Wolga behoren tot het aanbod. Aan boord geniet je van
geselecteerde inbegrepen dranken en een overwegend Franse keuken met lokaal geïnspireerde toetsen.

Van Venetië over Mantua naar Milaan
9 dagen vanaf

€ 2.100 pp incl. busvervoer
23 juni tot 1 juli 2020
Schip: Ms Michelangelo 5-ankers
Buitenhut hoofddek vanaf € 2.100 pp
Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van
dubbele bezetting in de hut, vluchten heen/terug
vanuit Brussel, transfers, 2 hotelovernachtingen na
de cruise in Milaan, havengelden en taksen

14-15

Milaan
Valdaro
Mantua

Rovigo

Venetië
Chioggia

Het mooiste van Bordeaux en de Gironde
Tussen land en zee neemt deze prachtige riviercruise u mee naar het hart van het zuidwesten van Frankrijk, bekend om

zijn idyllische landschappen, befaamde wijnen, historische monumenten en oude maritieme steden. Cruisen als een god in
Frankrijk dus…

Heerlijk Frankrijk
8 dagen vanaf

€ 1.675 pp incl. vluchten & transfers
2 tot 9 augustus 2020
Schip: MS Cyrano de Bergerac 5-ankers
Buitenhut hoofddek vanaf € 1.675 pp
Tussendek vanaf € 1.860 pp

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

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

La Rochelle
Rochefort
Royan

Pauillac
Bordeaux

Saint-Emilion
Cadillac

CRUISEPromos

Geniet van ‘Movies under the Stars’ op het bovendek

Zonder je even helemaal af in The Sanctuary, een relax-zone
exclusief voorbehouden aan volwassenen
Laat je verwennen in The Lotus Spa

Traditioneel dineren of Anytime dining, het is jouw keuze

Heerlijke specialiteitenrestaurants zoals Sterling Steakhouse
of Sabatini’s

Professionele shows in Las Vegas en Broadway stijl

3 FOR FREE

Bij Princess Cruises geniet je nog tot 10 december 2019 -

op een uitgebreide selectie van cruises in 2020 - van deze
inbegrepen voordelen:

1/ Gratis frisdrankenpakket
2/ Inbegrepen fooien

3/ Tot $ 200 boordkrediet (bedrag afh. van hutcategorie en
aantal cruisedagen)

8 dagen West-Middellandse Zee

12 dagen Alaska

Barcelona tot Rome

rondreis vanuit San Francisco

Vanaf

€ 1.410 pp

incl. vluchten & transfers

11 tot 18 april 2020 (Paasvakantie *)
Schip: Crown Princess ****

Barcelona

Firenze

incl. vluchten & transfers

Skagway
Juneau

Ketchikan

Civitavecchia

Gibraltar

Binnenhut vanaf € 1.410 pp
Buitenhut vanaf € 1.599 pp
Balkonhut vanaf € 1.760 pp

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

16-17

€ 2.600 pp

22 mei tot 3 juni 2020
Schip: Star Princess ****
Genua

Marseille

Vanaf

Victoria

San Francisco

Binnenhut vanaf € 2.600 pp
Buitenhut vanaf € 2.860 pp
Balkonhut vanaf € 3.035 pp

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

12 dagen Caraïben

19 dagen Japan

rondreis vanuit Fort Lauderdale

rondreis vanuit Yokohama

Vanaf

€ 2.240 pp

incl. vluchten & transfers

4 tot 16 februari 2020
Schip: Crown Princess ****

Vanaf

€ 3.985 pp

incl. vluchten & transfers

31 augustus tot 19 september 2020
Schip: Diamond Princess ****
Korsakov

Fort Lauderdale
Otaru
Hakodate

Grand Turk

Sakata
Niigata
Kanazawa
Sakaiminato

St. Thomas

Busan

Dominica
Bonaire

Curaçao

Kushiro

Yokohama

Grenada

Binnenhut vanaf € 2.240 pp
Buitenhut vanaf € 2.340 pp

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

Binnenhut vanaf € 3.985 pp
Buitenhut vanaf € 4.155 pp

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

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

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

10-daagse begeleide cruise op de Middellandse Zee

€ 6.630 pp incl. vluchten & transfers

Gloednieuwe expeditieschepen met ‘state of the art’
technologie
Eigen zodiacs voor individuele excursies naar de meest
bijzondere plekjes
Georiënteerd op Europese gasten met Duitse topkwaliteit
Speciale en exclusieve vaarroutes
Rustige & casual sfeer aan boord
15 dagen Canarische Eilanden & Kaapverdië

€ 6.885 pp incl. vluchten & transfers
Porto Santo

ATC begeleiding vanaf 10 hutten
Funchal

Portofino
St. Tropez

Cannes

Livorno
St. Florent

Portoferraio

Selvagem Grande
El Hierro

Palma

Tenerife

Port Mahon

La Savina

Santo Antao

Fogo

Sao Nicolao
Sal
Santiago

Veranda Suite vanaf € 6.630 pp

Buitenhut vanaf € 6.885 pp - Verandahut € 9.415 pp

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

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

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

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

18-19

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

20-daagse expeditiecruise naar Antarctica

€ 15.535 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

16-daagse expeditiecruise naar Groenland & de Poolcirkel

€ 11.840 pp incl. vluchten, transfers & hotelovernachting

Geen Single supplement !

Qeqertarsuaq

Illulissat

Sisimiut
Kangerlussuaq
Port Stanley
Monumental Island

Ushuaia
South Georgia

Hudson Strait

Drake Passage
Labrador
Wedell Sea

Goose Bay

Marguerite Bay

Met deskundige begeleiding van
poolreiziger Dixie Dansercoer

Antarctica
Garantiehut vanaf € 15.535 pp / Buitenhut vanaf € 16.330 pp

Garantiehut vanaf : € 11.840 pp

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

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

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

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

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

Norwegian Cruise Line, de rederij waar de filosofie “Freestyle cruising” centraal
staat, wil haar klanten vanaf heden nog meer vrijheid bieden bij het maken van
hun volgende cruise. Tot voor april 2019 was de rederij nog premium all inclusive.
Nu beslis je zelf welke voordelen er in jouw cruise zijn inbegrepen, zodat je niet
onnodig bijbetaalt voor een voordeel dat je eigenlijk toch niet gebruikt.
Kies voor:

A. Basistarief, dan geniet je van de cruise in volpension incl.
havengelden & taksen, maar geen extra’s
B. Free at Sea, dan betaal je € 99 extra boven op het basistarief
(voor cruise van 7 nachten) en geniet je van 2 extra voordelen naar keuze:
		
I. Premium drankenpakket
		
II. Internetpakket (250 min per hut, tijdens cruise 7 nachten)
		
III. Specialiteitenrestaurant (3 avonden, tijdens cruise 7 nachten)
		
IV. Excursiepakket ( $50/hut per haven)
		
V. 3e & 4e persoon gratis in de hut (geselecteerde afvaarten muv
		
havengelden & taksen)
C. Concierge hut (N. Joy), luxe suites en The Haven Suites genieten van alle
5 de voordelen

Spectaculaire renovatie Norwegian Spirit
In januari 2020 gaat Norwegian Spirit in droogdok voor een spectaculaire renovatie. Elke ruimte, van van boeg tot
achtersteven, wordt opnieuw bedacht !

16 dagen China & Japan

12 dagen Japan

€ 2.790

€ 3.250 pp

pp incl. vlucht & transfers

21 juni tot 7 juli 2020
Schip: Norwegian Spirit ****

4 tot 16 juli 2020
Schip: Norwegian Spirit ****

Kyoto
Hakata
Shanghai

incl. vluchten & transfers

Kagoshima

Tokyo
Nagoya

Hong Kong

Busan
Sasebo

Nagoya
Kyoto

Yokohama
Shimizu

Beppu

Binnenhut vanaf € 2.790 pp - Buitenhut vanaf € 3.060 pp
Balkonhut vanaf € 3.830 pp

Binnenhut vanaf € 3.250 pp - Buitenhut vanaf € 3.510 pp
Balkonhut vanaf € 4.060 pp

Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut,
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting
voor de cruise, havengelden & taksen

Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, vluchten
heen/terug vanuit Brussel, transfers, hotelovernachting voor de cruise,
havengelden & taksen

20-21

Kastelen en wijnen van de Moezel
8-daagse begeleide riviercruise

€ 2.620 pp incl. busvervoer
19 tot 26 augustus 2020
Schip: AmaSiena****+

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

Bernkastel
Trier
Luxemburg

Koblenz

Alken

Rudensheim
Wertheim

Bamberg
Nurenberg

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

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

Zorgeloos verblijven, gastronomisch dineren en een zee van ruimte

Zowel qua dinermogelijkheden als types kajuiten en suites, heb je bij Crystal Cruises een uitgebreide waaier aan keuzes. In de
specialiteitenrestaurants Umi Uma en Prego kan je proeven van culinaire hoogstandjes uit Azië en Italië en in de Crystal Dining
Room heb je de vrije keuze voor tafelzetting. Zowel ’s avonds als overdag kan je kiezen uit talloze activiteiten, variërend van
pilates of spinning tot lezingen over kunst en muziek. De mooi ingerichte buiten- en balkonhutten zijn uitermate verzorgd en
variëren van 19m² tot 25m² terwijl de hogere suite-categorieën tot wel 125m² groot zijn en voorzien van een eigen jacuzzi en
butlerservice. Overal aan boord heb je een zee van ruimte en word je met de glimlach bediend.
Wine & Food Festival cruise, 18 dagen vanaf:

9 dagen Adriatische Kust & Rome vanaf:

€ 4.899 pp incl. vluchten & transfers

€ 3.955 pp incl. vluchten, transfers & extra hotelovernachting
Venetië

Civitavecchia
Sorrento

Suezkanaal

Dubrovnik
Kotor

Rome
Aqaba

Dubai

Sorrento

Muscat

Corfu
Salalah

Buitenhut

Deluxe Verandahut

Penthouse Veranda

€ 4.899 pp

€ 7.060 pp

€ 11.155 pp

7 tot 24 mei 2020 – Schip: Crystal Symphony *****
Waarom kiezen voor deze cruise:

Deluxe Buitenhut
€ 3.955 pp

Deluxe Verandahut
€ 4.620 pp

Penthouse Veranda
€ 6.705 pp

30 mei tot 7 juni 2020 – Schip: Crystal Serenity *****
Waarom kiezen voor deze cruise:

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

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

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

22-23

Na onlangs het record te hebben gebroken als grootste schip dat ooit door het Kanaal van Korinthe nabij

Athene vaarde, zal Braemar ook in 2021 en 2022 diezelfde ‘stunt’ herhalen. Tijdig boeken is de boodschap…
(meer info hierover vanaf eind november bij uw cruisespecialist)

16 dagen India & Dubai

15 dagen Middellandse Zee & Atlantische Kust

€ 2.999 pp incl. vluchten & transfers

Dubai

€ 2.750 pp incl. vluchten & transfers

Dover
Porbandar
Mumbai
Goa

Porto

Cochin

Malaga

Palma
Cartagena

Colombo

Athene
Valletta

5 tot 20 februari 2020 – Schip: Boudicca ***+

5 tot 19 maart 2020 – Schip: Boudicca ***+

Waarom kiezen voor deze cruise:

Waarom kiezen voor deze cruise:

Vluchten heen/terug met Emirates vanuit Brussel
Op elke bestemming overnachting in de haven = extra
tijd om de bestemmingen te bezoeken
Mogelijkheid om een optionele excursie te maken naar
de Taj Mahal
5 zeedagen om helemaal tot rust te komen
Inbegrepen: cruise in een buitenhut en volpension op basis
van dubbele bezetting, vluchten van/naar Brussel, transfers ter
plaatse, havengelden en taksen.

Heraklion

Limassol

Mogelijkheid om je reis verder te verlengen in Cyprus
voor aanvang van de cruise
Klein schip (max. 880 passagiers) met zeer ruime hutten
De 5.000 jaar oude geschiedenis van Kreta en
Griekenland
Snelle terugreis naar België na ontscheping in Dover
Inbegrepen: cruise in een garantie buitenhut en volpension
op basis van dubbele bezetting, vluchten van/naar Brussel,
transfers ter plaatse, havengelden en taksen.

Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden,
zolang een reservering niet definitief is. De algemene voorwaarden van TCC Travel & Cruise Company zijn van toepassing.

CRUISEPromos

BARCELONA

•

ZOMER

2020

De indrukwekkend vernieuwde Allure of the Seas doorkruist tijdens het
zomerseizoen 2020 de Westelijke Middellandse Zee vanuit Barcelona.
7 NACHTEN: 10, 17, 24, 31 mei | 7, 14, 21, 28 juni | 5, 12, 19, 26 juli |
2, 9, 16, 23, 30 augustus | 6, 13, 20,27 september | 4, 11, 18, 25 oktober
SCHIP: Allure of the Seas®
IN- en ONTSCHEPEN: Barcelona, Spanje
HAVENS: Palma de Mallorca, Spanje | Marseille, Frankrijk |
La Spezia (Firenze), Italië | Civitavecchia (Rome), Italië |
Napels (Capri), Italië | op zee |
BOEKEN: Contacteer uw reisagent of Cruise Connection voor verdere
inlichtingen en reservatie.

www.cruiseconnection.be

Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen - 03 236 89 39 - www.atccruises.be

