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Middellandse Zee - Noord-Europa - Caraïben – Alaska
Verre Oosten – Riviercruises - Groepsreizen

2023 - 2024
CRUISEPromos

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 ATC Cruises zijn van toepassing.

Editie December 2022



Laat de wereldreiziger in je los

Of je nu een doorwinterde cruisereiziger 
bent of je eerste vakantie aan boord van 
een cruiseschip nog moet plannen, wij 
garanderen je dat je een cruise vindt die 
bij jouw vakantiebehoeften past. En de 
bestemming? Die is elke dag anders. Zo 
blijft er tijdens elke cruise in elk seizoen 
wel wat te ontdekken.

In 2023 zal er weer héél wat nieuws te 
ontdekken zijn, zowel binnen als buiten 
Europa. Steeds meer cruiserederijen 
bieden unieke vaarroutes aan waar 
niemand anders (of slechts sporadisch) 
komt. Een bestemming die helemaal 
terug is van weggeweest, is de Mekong. 
Gezien het toerisme er mondjesmaat op 
gang komt, is er geen betere moment 
om te plannen dan nu; je vermijdt 
immers de grote mensenmassa. 

Waardering & service niveau
COMFORT / FAMILIE: cruiserederijen waarvan de vloot (meestal) bestaat uit grote 
familie- vriendelijke schepen met veel attracties en een ruime keuze aan eetgelegen-
heden, bars en themalounges.

PREMIUM : cruisemaatschappijen die zich door het service-niveau, het aanbod aan 
vaarroutes, de inbegrepen extra’s óf een combinatie van deze elementen, onderscheiden 
van de standaard. De meeste van de schepen zijn klein tot middelgroot.

PREMIUM + : deze schepen zijn vaak nog wat kleiner, en de ruimte per passagier groter. 
Op gastronomisch vlak het neusje van de zalm. De prijzen zijn doorgaans hoger maar 
zitten niet op het niveau van de luxerederijen. Tegelijk krijg je er veel voor in de plaats.

DELUXE : all-inclusive rederijen met doorgaans kleine (ultra)luxeschepen of super yachts. 
De inbegrepen service, boordfaciliteiten en gastronomie zijn van topniveau. Ruime keuze 
uit verschillende types suites, al dan niet met persoonlijke butler.

EXPEDITIE : schepen met  uitzonderlijke natuur- en expeditiecruises en aangepaste 
structuur aan boord. Gespecialiseerde natuurgidsen en expeditieleiders reizen mee en 
zorgen voor een onvergetelijke reiservaring, dat in weinig opzichten te vergelijken is met 
klassieke cruises.

RIVIERCRUISES : een heel eigen cruisebeleving aan boord van kleinschalige schepen. 
Een rivierschip vaart niet enkel van de ene bestemming naar de andere, ook het 
landschap rondom maakt deel uit van de bezienswaardigheden.
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Jouw smaak, jouw keuze
Cruiseschepen zijn er in alle maten en gewichten. 
Grote familie- of resortschepen boordevol faciliteiten 
en attracties, kleine luxeschepen waar de rust en 
het culinaire aspect primeert, expeditiecruises 
die je helemaal laten opgaan in de bestemming, 
of rivierschepen die je doorheen een prachtig 
natuurlandschap loodsen. Deze mini-brochure omvat 
een (kleine) greep uit het aanbod voor de komende 
maanden én jaren. Ook voor alle andere cruises die niet 
in dit overzicht staan, kan u terecht bij uw vertrouwde 
cruisespecialist of reiskantoor. Hetzelfde geldt voor 
aanvullende diensten zoals vluchten, transfers en 
hotelverblijf – voor zover deze nog niet inbegrepen zijn 
in de gepubliceerde routes.
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INHOUDSOPGAVE

REDERIJ        SERVICENIVEAU BESTEMMING

ATC Cruises     Begeleide  Europa  pag. 4 - 5
   Groepsreizen
  
Royal Caribbean    Comfort/Familie Europa/Caraïben pag. 6

Celebrity Cruises       Premium Europa/Caraïben pag. 7

Oceania Cruises        Premium + Europa  pag. 8
     Caraïben/M-Oosten pag. 9

Costa Cruises   Comfort/Familie Europa  pag. 10
     
Ama Waterways                           Premium + Azië/Mekong pag. 11
     
Seabourn           Deluxe Grand Voyage/Azië pag. 12
     
Princess Cruises        Premium  Europa  pag. 14
     Caraïben/Japan pag. 15

Seadream Yacht Club         Deluxe  Caraïben  pag. 16

Star Clippers        Premium Caraïben  pag. 17

Silversea                Deluxe  Europa  pag. 18-20
     VS/Expeditie pag. 19-21

Fred. Olsen         Premium Europa  pag. 22
     Noordkust Afrika pag. 23

Hapag-Lloyd Cruises        Deluxe + Europa  pag. 24

Holland America Line        Premium Europa  pag. 26
     Caraïben  pag. 28
     Alaska  pag. 29
 
Regent Seven Seas         Deluxe  Azië  pag. 30
     Australië/Afrika pag. 31

Norwegian Cruise Line Comfort/Familie Europa  pag. 32
     Caraïben  pag. 33

Explora Journeys      Premium + Europa  pag. 34
     VS & Caraïben pag. 35

Viva Cruises      Riviercruises Rin/Moezel pag. 36

MSC Cruises  Comfort/Familie Caraïben/ M-Oosten pag. 38

ATC Cruises  Begeleide   Japan  pag. 39 
   Groepsreizen

Expeditie



Ittoqqortoormiit

Tromso

Longyearbyen

Nuuk

Paamiut
Qaqortoq

Nanortalik

Reykjavik

     Buitenhut                     Balkonhut                 Concierge Balkonhut  
 
    € 5.795 pp                    € 6.505 pp                       € 7.075 pp

vanaf  € 5.795 pp
Schip: Marina ****+ 

Van 7 tot 22 augustus 2023

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit 
Brussel, transfers ter plaatse, alle fooien & servicekosten, EXTRA $200 boordkrediet/hut + OLife Choice 
voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 400 boordkrediet/hut +of 4 
excursies pp, havengelden en taksen. ATC-begeleiding vanaf 10 verkochte hutten.

Tromso naar Reykjavik, 16 dagen vanaf

Spitsbergen & 
  Groenland 2023

incl. vluchten

Deze reizen zijn geen klassieke groepsreizen waarbij een vast 
(dag)programma gevolgd wordt. Op deze cruises geniet je 
van Nederlandstalige begeleiding en een vast aanspreekpunt 
aan boord. Je vult je dag in zoals je zelf wil, ’s avonds kan er 
gedineerd worden in groep of apart. Informeer ook naar de extra 
diensten en voordelen die van toepassing zijn op deze reizen.

Groepsreizen 2023

Meer begeleide groepsreizen vindt u op 
pag. 15, 19, 26, 28, 37 & 39

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)
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    Balkonhut         Concierge Balkonhut       Penthouse Suite
 
     € 3.450 pp               € 3.800 pp          € 5.250 pp

vanaf  € 3.450 pp

Schip: Riviera *****
30 oktober tot 9 november 2023

* Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden & taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt 
internet + keuze uit gratis drankenpakket of $600 boordkrediet/hut 
of 3 excursies pp. EXTRA bij ATC Cruises: $150 boordkrediet/hut + 
inbegrepen fooien t.v.w. $160/pp
Nederlandstalige begeleiding is gegarandeerd vanaf min. 10 verkochte 
hutten.

incl. fooien & extra boordkrediet

Athene

Van 7 tot 22 augustus 2023

CRUISEPromos 5

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)

Trieste naar Athene, 11 dagen vanaf *:

Trieste

Split

Kotor

Bari
Kavala Istanbul

Izmir

Heraklion



vanaf  € 2.190 pp
Rondreis vanuit Amsterdam, 13 dagen

vanaf  € 3.065 pp

Van 7 tot 19 juli 2023

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

   € 3.065 pp                  € 3.160 pp                 € 3.920 pp

Premium cruisen met de nieuwe Edge-klasse schepen:

IJsland, Ierland & Schotland Zuidelijke Caraïben met Aruba & Curacao

Rondreis vanuit Fort Lauderdale, 12 dagen 

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  
 
   € 2.190 pp                  € 2.385 pp                 € 3.135 pp

Vertrek: 23 januari & 6 maart 2023

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in ‘Celebrity All Included’ (zoals beschreven 
bovenaan) op basis van dubbele bezetting in de hut o.v.v. beschikbaarheid, 
havengelden & taksen.
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PREMIUM

Inbegrepen Classic drankenpakket doorheen de dag, 
fooien & onbeperkt wifi
Maximale ruimte in de Infinite Veranda-hutten met 
geïntegreerd balkon
Prachtig ingerichte ruimtes, lounges & bars met 
indrukwekkend design
Blikvanger ‘Magic Carpet’ – multifunctioneel bewegend 
platform langs het schip
Ruime keuze aan vertrekdata voor zomerseizoen 2023

Celebrity Apex ****+

Fort Lauderdale

Cartagena

Willemstad

Nassau

George Town

Celebrity Edge ****+ 

Amsterdam

Akureyri

Isafjordur

Reykjavik

Greenock

Belfast

Cork

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 23/01/2023.

Oranjestad



Vertrek: 23 januari & 6 maart 2023
Rondreis vanuit Barcelona, 8 dagen 

vanaf  € 820 pp

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 30/04/2023. 

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 820 pp                    € 915 pp                 € 1.065 pp

Schip: Symphony of the Seas ****

De zon achterna

Westelijke Middellandse Zee

Vertrekdata: wekelijks vanaf 16/04 tot 22/10/2023

Rondreis vanuit Port Canaveral, 8 dagen 

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  
 
      € 890 pp                   € 1.230 pp                 € 1.660 pp

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien t.w.v. € 100/pp, havengelden & taksen. Prijzen 
inclusief huidige campagnekorting, o.v.v. beschikbaarheid en onderhevig 
aan wijzigingen afhankelijk van de periode van reservatie.

Wintercruises in de Caraïben 
of lente in de Middellandse Zee

vanaf  € 890 pp

Vertrekdata: wekelijks vanaf 29/01 tot 30/04/2023

COMFORT / FAMILIE

CRUISEPromos 7

Port Canaveral

Basseterre

Schip: Wonder of of the Seas ****Celebrity Edge ****+ 

Barcelona

Palma

Marseille
La Spezia

Civitavecchia

Napels

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 05/02/2023.

St. Thomas

Cococay



OLife Choice: gratis internet + keuze tussen een aantal 
excursies óf een alcoholisch drankenpakket (lunch & 
diner) óf inbegrepen boordkrediet 
Elegante, casual sfeer op mooie en verzorgde 
middelgrote schepen
Specialiteitenrestaurants zonder prijstoeslag (m.u.v. La 
Réserve) & 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
EXCLUSIEF bij ATC Cruises: verlaagde prijzen + 
inbegrepen fooien + extra boordkrediet

Culinair cruisen, royaal genieten

11-daagse cruise vanuit Dubai
vanaf  € 2.710pp

Van 19 tot 29 december 2023

Schip: Riviera *****
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Dubai & Abu Dhabi najaar 2023

     Balkonhut        Concierge Balkonhut    Penthouse Suite        
 
    € 2.710 pp                 € 2.980 pp       € 4.220 pp

FOOIEN & EXTRA BOORDKREDIET

Dubai

Khasab

Fujairah

Muscat

Bahrein

Doha

Sir Bani Yas
Abu Dhabi



Schip: Vista ***** 

Bahamas & South Carolina 
met de nieuwe Vista

CRUISEPromos

Spanje & Portugal - Paasvakantie 2023

€ 2.460 pp

12 dagen van 3 tot 10 april 2023vanaf  € 3.470  pp

8-daagse cruise van Lissabon naar Barcelona

 vanaf
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16 tot 27 maart 2024

    Balkonhut        Concierge Balkonhut      Penthouse Suite
 
   € 3.470 pp                  € 3.920 pp           € 5.200 pp

    Buitenhut          Concierge balkonhut    Penthouse Suite
 
    € 2.460 pp               € 3.460 pp      € 4.270 pp

met 2 dagen in Sevilla

Lissabon

Tangier

Portimoa

Melilla

Ibiza
Sevilla

Barcelona

Schip: Sirena ****+ Laatste hutten !

FOOIEN & EXTRA BOORDKREDIET

Miami
Nassau

Bermuda

Norfolk

Charleston

Port Canaveral

Inbegrepen voor al deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde EXTRA voordelen + OLife Choice voordelen: 
gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis alcoholisch drankenpakket (bij lunch 
en diner) of $600 boordkrediet/hut  of 3 excursies pp, havengelden en taksen 

FOOIEN & EXTRA BOORDKREDIET

PREMIUM+



8-daagse rondreis vanaf  € 765 pp

Italië vanuit Barcelona
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Noorse Fjorden vanuit Amsterdam
15-daagse rondreis 

30 juli tot 13 augustus 2023

: overnachting in de haven

Van 28 mei tot 3 juni 2023

Prijscompetitieve cruises
Hoogste kwaliteit van lokale food ervaring
Veel faciliteiten & attracties voor jong en oud
Meest duurzame schepen
Aanbod inclusief Fooien en drankenpakket

Familiecruises met Italiaanse flair

vanaf  € 1.535 pp

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

   € 1.535 pp                  € 1.805 pp                 € 2.010 pp

Amsterdam

Stavanger

Molde
Andalsnes

Bodo
NarvikLeknes

Maloy
Alesund

Bremerhaven

Schip: Costa Favolosa ****

COMFORT / FAMILIE

Schip: Costa Toscana ****

Barcelona

Cagliari

Napels
Civitavecchia

Genua
Marseille

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, 
Costa ‘my drinks’ drankenpakket, fooien, havengelden en taksen.

     Binnenhut                  Balkonhut                 

    € 765 pp                    € 1.015 pp               

Alternatieve vertrekdata mogelijk



8 dagen van Ho Chi Minh City naar Siem Reap
vanaf  € 2.995 pp *

CRUISEPromos

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in een 
buitenhut met Frans balkon én balkon (cat. C), vluchten heen/terug vanuit 
Brussel, hotelverblijf voor aanvang van de cruise, dranken (incl. bier, frisdrank 
en wijnen tijdens lunch & diner), excursies en gidsen tijdens de cruise, 
havengelden & taksen. Prijzen o.v.v. beschikbaarheid en onderhevig aan 
wijzigingen afhankelijk van de periode van reservatie. Prijzen voor andere 
hutcategorieën of vertrekdata op aanvraag.
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Het cruise-aanbod van AmaWaterways is zeer gevarieerd en spreekt 
zowel de klassieke als meer avontuurlijke reizigers aan. Zo is deze luxe 
riviercruiserederij tijdens het afgelopen herfstseizoen opnieuw beginnen 
varen op de Mekong. Een prachtige reis die je laat kennismaken met 
mysterieus Cambodja en de veelzijdigheid van Vietnam.

Het bruisende Ho Chi Minh City is de perfecte start voor deze cruise. 
Enkele dagen voordien afreizen voor een extra verblijf ter plaatse is 
een absolute aanrader om je zowel met het oude als nieuwe Vietnam 
vertrouwd te maken. Van hieruit vertrekt je riviercruise over de machtige 
Mekong en neemt je mee op een tijdloze reis waar de lokale bevolking 
eeuwenoude tradities en gewoontes nog steeds levend houden. 
Historische pagodes, landelijke dorpjes, betoverende landschappen, 
groene rijstvelden, kleurrijk geklede monniken en boeddhistische 
tempels, je valt van de ene verbazing in de andere.
Over de uitstappen en excursies hoef je je alvast geen zorgen te maken. 
Deze worden perfect gehost door professionele gidsen, en zijn bovendien 
inbegrepen in de prijs van je cruise. Je reis eindigt met een transfer 
per autocar naar Siem Reap (Angkor Wat), waar je je reis verder kan 
verlengen.

Mekong riviercruise

Vertrekdata 2023: 9 & 23 oktober, 6 & 20 november, 
   4 & 18 december, 1 jan. 2024

PREMIUM+

RIVIER

Ho-Chi-Minh Stad

Kampong Cham

My Tho

Angkor Ban

Sa Dec

Phnom Penh
Oknhatey

Siem Reap

Tan Chau

Kampong Chnang
Kampong Tralach

* Geldig voor vertrek op 9/10/23

Exclusief bij ATC Cruises:
VLUCHTEN & hotelverblijf vanaf 
slechts € 250 toeslag (inbegrepen 
in de getoonde prijs).

Schip: AmaDara *****



DELUXE

Ontdek met Seabourn de meest bijzondere bestemmingen 
wereldwijd. Wat dacht je bijvoorbeeld van een ‘Grand Voyage’ 
vanuit Singapore tot in Athene? Een heerlijk lange reis langs 
totaal verschillende landschappen en culturen. Van Aziatische 
metropolen zoals het futuristische Singapore of Kuala Lumpur 
met z’n twin towers naar eeuwenoude tempels en uitgestrekte 
theevelden in Sri Lanka. Het Midden Oosten, met een passage 
langs Egypte en Jordanië, laten je een heel andere wereld zien. 
Met een passage door het Suezkanaal bereikt deze cruise een 
hoogtepunt, alvorens de reis te eindigen in Israël en Griekenland.

Of ga voor een cruise naar Zuidoost-Azië tijdens Kerst & Nieuw! 
Hier wisselen poederwitte zandstranden, machtige krijtrotsen, 
een dichtbegroeide jungle en majestueuze fjorden elkaar af in 
een tropisch decor. Van oud op nieuw blijft het schip in Ho Chi 
Minh City liggen, een sprookjesachtig decor voor de start van het 
nieuwe jaar. En ook in Bangkok verblijft het schip een extra dag 
en nacht ter plaatse, waar je zeker de tijd moet nemen om het 
Gouden Paleis te bezoeken. Hoe dan ook, het paradijs wacht op je. 
Zowel aan land als aan boord van de prachtige Seabourn Encore !

vanaf  € 12.920 pp
Van 16 maart tot 21 april 2024

37 dagen, Veranda Suite 
                Veranda Suite                              Penthouse Suite 
 
                 € 12.920 pp                         € 23.545 pp
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Exotische winterexpedities 
met Seabourn Encore

Seabourn Quest *****

Schip: Seabourn Encore *****

SingaporeKuala Lumpur
Penang

Phuket

Galle

Colombo

Mumbai

Muscat
Doha

Sir Bani Yas Dubai

Khor Al Fakkah

Salalah

Safaga

Aqaba
Sharm El-Sheikh

AshdodAgios Nikolaos

Athene

Grand Voyage van 
      Singapore naar Athene



Kerst & Nieuw in Zuidoost-Azië

vanaf  € 7.999 pp

CRUISEPromos

Veranda Suite

Van 23 december 2023 tot 6 januari 2024

17 dagen van/naar Singapore

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting, havengelden & taksen. 
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Singapore

Bangkok

Ko Kood
Sihanoukville

Ho Chi Minh City

Kuala Lumpur
Malacca

              Veranda Suite   Penthouse Suite
 
                  € 7.999 pp                         € 18.999 pp

Schip: Seabourn Encore *****
Grand Voyage van 
      Singapore naar Athene

DELUXE



Met meer dan 330 bestemmingen op 15 schepen, heb je altijd 
een uitgebreide waaier aan keuzes bij Princess Cruises. De crew 
ontvangt je telkens opnieuw als een echte vriend-aan-huis en 
geeft je met plezier de beste tips over waar te eten, wat te zien 
en nog veel meer. Aan boord en aan land. Al decennialang staat 
deze Premium rederij garant voor een excellente en consistente 
service over de ganse vloot, en op alle bestemmingen. Inclusief 
de 5 eigen wilderness lodges in Alaska, een van de populairste 
cruisebestemmingen van Princess Cruises. Met de ‘Medallion-
klasse’ schepen beleef je een zorgeloze (én contactloze) 
cruisevakantie.

Europa, de Caraïben of Japan: 
  voel je thuis overal ter wereld

Griekse Eilanden & Turkije

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.530 pp                   € 1.910 pp                € 1.950 pp

8 dagen van Rome naar Athene
vanaf  € 1.535 pp

Van 26 augustus tot 2 september 2023

Schip: Enchanted Princess ****

NIEUW SCHIP !

PREMIUM

14

Civitavecchia

Napels

Kreta

Kusadasi

Istanbul

Mykonos

Athene

EXTRA voor deze cruises uit ons aanbod: 
‘Princess Plus’ service, met inbegrepen 
drankenpakket, fooien & wi  !



11 dagen van/naar Fort Lauderdale

vanaf  € 1.595 pp
Van 30 november tot 10 december 2023

Schip: Ruby Princess ****

Japan, 8 dagen van en naar Tokyo 
Reeds vanaf  € 1.295 pp

Vertrek: 8 september 2023

CRUISEPromos

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.295 pp                   € 1.395 pp                € 1.720 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, ‘Plus’ drankenpakket, fooien & wifi, havengelden & taksen. Vrijblijvende offerte 
voor vluchten, transfers of andere diensten op aanvraag.

Caraïben, Costa Rica & Panamakanaal 
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Fort Lauderdale

Falmouth

Cartagena
Cristobal

Limon

Grand Cayman

Jeju

Nagasaki

Omaezaki

Tokyo

Kagoshima

Schip: Diamond Princess ****

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.595 pp                   € 2.020 pp                € 2.399 pp

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)



vanaf  € 4.180 pp

8 dagen van/naar St. Maarten

Ontdek het beste van de Caraïben

Van 18 tot 25 februari 2023

: overnachting in de haven

18 tot 25 februari 2024

(alternatieve vertrekdata beschikbaar)

Kleinschalige luxeyachts met cruises naar warme 
bestemmingen
Ultrapersoonlijke service in intieme kring (max. 112 
passagiers)
Sportieve sfeer. Achteraan een uitklapbaar platform met 
inbegrepen watersporten
All-inclusive service met inbegrepen wijnen, champagne, enz.
Rechtstreekse vluchten met KLM naar St. Maarten

“It’s yachting, 
not cruising”

vanaf  € 4.945 pp

     Yacht Club Stateroom                   Commodore Suite                

                 € 4.945 pp                                 € 9.515 pp             

Schip: SeaDream I *****

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in SeaDream all-inclusive (zoals 
beschreven) op basis van dubbele bezetting in de hut, fooien, een fles 
welkomstchampagne op de dag van aankomst, havengelden & taksen. 

DELUXE

Philipsburg

South Friars Bay
Falmouth Bay

Sandy Ground

Gustavia

Tortola

Norman Island
White Bay

Schip: SeaDream II *****

Yacht Club Stateroom dek2     Yacht Club Stateroom dek 4                

                 € 4.180 pp                                 € 4.565 pp             
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Cruises vanuit St. Maarten in 2023 of 2024

Marigot

Terre de Haut

Les Trois-Ilets

Falmouth BaySouth Friars Bay

Gustavia

Chrishi Beach Club

8 dagen



vanaf  € 2.999 pp

Caraïben & Guadeloupe

Corsica & Franse Rivièra
8 dagen van/naar Cannes, 

Van 15 tot 22 juli 2023

Vertrekdata : 20 januari 2023 of 2 februari 2024

INCL. VLUCHTEN & HOTELVERBLIJF !

Een heel aparte en unieke cruisebeleving volgens het ritme 
van de zee
Waar mogelijk wordt steeds gevaren op de zeilen
Kleine wendbare schepen met beperkt aantal passagiers
Ga voor anker in een afgelegen baai of kleine haven
Inbegrepen watersportfaciliteiten
Onderstaand aanbod inclusief vluchten
Hotelovernachting voor aanvang van de cruise in Philipsburg

Ontdek de romantiek van zeilcruises

vanaf  € 2.425 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-
schip, havengelden & taksen. EXTRA voor de route vanuit St. Maarten: 
hotelovernachting ter plaatse voor aanvang van de cruise.

St. Maarten

Schip: Star Flyer ****

     Binnenhut    Buitenhut                

                 € 2.999 pp                                 € 3.250 pp             

Ontdek het beste van de Caraïben

CRUISEPromos 17

PREMIUM

9 dagen van/naar St. Maarten Geldig voor vertrek 20/01/2023

     Binnenhut    Buitenhut                

                 € 2.425 pp                                 € 2.785 pp             

Nevis

Dominica

Iles des Saintes

Guadeloupe

Antigua

St. Barts

Cannes

Portofino

L’Ile RousseCalvi

Plage Saint Antoine

Le Lavandou

St. Tropez

INCL. VLUCHTEN

Schip: Star Clipper ****

Cruises vanuit St. Maarten in 2023 of 2024



Kopenhagen

Gothenborg

Bergen

Leknes

Honningsvag

Tromso

Alesund
Olden

Flam

DELUXE

Midzomernacht Noorwegen & Noordkaap

Rondreis vanuit Kopenhagen, 14 dagen 

vanaf  € 5.999 pp

Van 14 tot 28 juni 2023

   Vista Suite                Panorama Suite            Veranda Suite
  
   € 5.999 pp                  € 6.499 pp                € 6.999 pp

• Uiterst verzorgde cruises aan boord van stijlvolle, moderne 
   luxeschepen
• Apart aanbod met expeditieschepen & professionele, 
   ervaren gidsen
• Zeer degelijke Italiaanse topservice met all-inclusive formule
• S.A.L.T.   Sea And Land Taste: unieke gastronomische 
   ervaringen
• Inclusief excursie in elke haven, altijd en overal.
• Inclusief ‘landings’ met zodiacs tijdens de expedities
• Inclusief fooien en servicekosten
• Inclusief alle dranken (o.a. vele premium brands)
• EXCLUSIEF via ATC Cruises: verlaagde tarieven op deze 
   afvaarten !

Zorgeloos cruisen met álle 
      inbegrepen comfort 
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Schip: Silver Dawn ****+



Adriatische Kust & Griekenland

Venetië naar Athene, 10 dagen 
vanaf  € 8.040 ppvan 16 tot 25 augustus 2023

   Vista Suite                 Panorama Suite           Veranda Suite  
 
   € 8.040 pp                  € 8.760 pp                € 9.240 pp

Schip: Silver Spirit *****

Indian Summer

New York naar Quebec, 11 dagen 

vanaf  € 3.599 pp

25 oktober tot 4 november 2023

   Vista Suite                 Veranda Suite               Deluxe Suite
 
   € 3.599 pp                  € 4.050 pp                € 4.450 pp

New York Newport

Boston

Portland Halifax

Charlottetown
Saguenay

Quebec City

Schip: Silver Shadow *****
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Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service op basis 
van dubbele bezetting, vermelde extra voordelen, havengelden en taksen.

Venetië
Piran

Zadar
Split

Kotor
Bari

Corfu

Katakolon Nauplion

Athene

Schip: Silver Spirit ****+



Athene naar Aqaba, 16 dagen 

vanaf  € 8.500 pp

22 december 2023 tot 6 januari 2024

20

DELUXE

Nieuwjaarscruise 2024

   Vista Suite              Panorama Suite             Veranda Suite
 
   € 8.500 pp                  € 9.400 pp                € 10.100 pp

incl. vluchten

Athene

Heraklion

Rhodos

Alexandrië

Safaga

Sharm El-Sheikh

Jeddah
Yanbu

Aqaba

Schip: Silver Moon *****

Inbegrepen voor deze cruise: cruise met Silversea all-inclusive 
service (zoals beschreven) op basis van dubbele bezetting, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, vermelde extra voordelen, 
havengelden en taksen.



Athene naar Aqaba, 16 dagen 

CRUISEPromos

14 dagen van Tromso naar Reykjavik

Van 2 tot 17 juli 2023
Vanaf  € 10.205 pp
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Veranda Suite             Superior Suite             Deluxe Veranda
 
   € 10.205 pp               € 11.450 pp                € 12.040 pp

Svalbard & IJsland

Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service (zoals 
beschreven) op basis van dubbele bezetting, vermelde extra voordelen, 
havengelden en taksen.

incl. vluchten

Tromso

Honningsvag

Bear Island

Spitsbergen

Jan Mayen Island

Akureyri

Vigur Island
Bolungarvik

Reykjavik

Schip: Silver Endeavour *****

GLOEDNIEUW EXPEDITIESCHIP14 dagen van Muscat naar Jeddah

Van 20 april tot 3 mei 2023
Vanaf  € 5.725 pp

    Vista Suite               Veranda Suite             Deluxe Veranda
 
   € 5.725 pp                  € 6.050 pp                € 6.965 pp

Expeditiecruise Oman 

Muscat

Zighy Bay

Khasab

Masirah Island

Khawr Rori

Djibouti

JazanFarasan Islands

Jeddah

Schip: Silver Cloud ****+

EXPEDITIE



Noorderlicht cruise

10 dagen van/naar Newcastle

vanaf  € 2.020 pp

Van 18 tot 27 maart 2023

    Binnenhut                    Buitenhut                         Suite
  
   € 2.020 pp                   € 2.735 pp                 € 4.285 pp

Weinig andere cruiserederijen hebben zulke originele 
vaarschema’s met unieke aanleghavens die je vrijwel 
nergens anders zal terugvinden. Fred. Olsen is altijd al 
creatief geweest met de routes. Niet zoveel schepen 
varen in de winter immers naar het Noorden om het 
poollicht te kunnen zien. Wie toch liever wat zon heeft, 
moet beslist eens kijken naar de al even unieke route 
langs de kusten van Noord-Afrika.
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Newcastle

Trondheim

Alta

Tromso

Bodo

Schip: Bolette ****



Spanje & Noordkust Afrika

vanaf  € 2.675 pp

CRUISEPromos

Van 14 tot 30 november 2023

16 dagen van/naar Southampton

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden en taksen.
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PREMIUM

Southampton

Lissabon

Cadiz
Algiers La Goulette

CagliariCartagena

Tangier

La Coruna

    Binnenhut                    Buitenhut                         Suite
  
   € 2.675 pp                   € 3.630 pp                 € 4.400 pp

Schip: Balmoral ****



DELUXE

Een cruise met EUROPA2 – door velen nog steeds 
beschouwd als ’s werelds beste cruiseschip – is altijd een 
unieke en exclusieve ervaring. De uitmuntende Europese 
hotelservice en de zin voor perfectie zijn dagelijks en 
overal aan boord te merken. De suites zijn ruim, zeer 
modern en bijzonder smaakvol ingericht. Ook op het vlak 
van technologische snufjes en interactieve faciliteiten 
blijft EUROPA2 een impressionant luxeschip. De lange 
aanlegtijden ter plaatse – met vaak een overnachting in de 
haven – geven je de tijd om de bestemmingen maximaal te 
ontdekken.

Stap in 2023 aan boord van EUROPA2

Vanaf  € 4.990 pp
27 september tot 7 oktober 2023
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11 dagen van/naar Hamburg 

EUROPA2 *****+

Hamburg

Aarhus

Kopenhagen

Kalmar

Stockholm

Gdansk

Karlskrona



Oostelijke Middellandse Zee & Cyprus

11 dagen van Limassol naar Istanbul 

vanaf  € 5.890 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in een Ocean of Veranda Suite o.v.v. beschikbhaarheid, gevulde 
minibar (softdrinks), fooien, havengelden & taksen. Prijzen voor 
vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag. 

Van 22 mei tot 1 juni 2023
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LimassolPaphos

Rhodos

Chania

Santorini

Mykonos

Volos

Istanbul

Schip: EUROPA2 *****+



Noorse Fjorden vanuit Amsterdam

vanaf  € 1.499 ppVan 17 tot 24 juni 2023

   Binnenhut                   Buitenhut                Balkonhut
  
   € 1.499 pp                  € 1.870 pp                € 2.130 pp

• Kwalitatieve en prijscompetitieve cruises met vertrek dichtbij huis
• Traditioneel cruisen met Nederlandstalige service en respect voor 
   de maritieme traditie
• Professionele shows en veel (live) muziek in verschillende 
   themalounges
• Consistent in kwaliteit en service op perfect onderhouden 
   schepen

Profiteer van de inbegrepen voordelen
 >> inbegrepen voor alle gasten in de hut, m.u.v. het Surf 
       Package (voor 1ste en 2de gast in de hut)

• Drankenpakket
Met het ‘Signature Beverage Package’ heb je keuze uit een ruime 
selectie van wijn, bier & cocktails + non-alcoholische dranken zoals 
frisdrank, speciale koffies – servicekosten inclusief. 

• Wifi
Dankzij het Surf Package blijf je tijdens je reis verbonden. Surf 
op internet, gebruik social media, controleer je e-mail en stuur 
berichten naar vrienden en familie.

• Landexcursie(s)
Hoe langer je vaart, hoe meer je kan ontdekken. Ontvang 1 excursie 
(t.w.v. $100) voor een cruise van 6 tot 9 nachten. Voor cruises tot 20 
nachten krijg je 2 excursies, en 21 nachten of langer = 3 excursies 
inclusief.

• Diner in een specialiteitenrestaurant
Hoe langer je vaart, hoe meer diners in één van de specialiteiten-
restaurants aan boord: Pinnacle Grill, Canaletto of Tamarind.
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8 dagen incl. extra voordelen 

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)

INCL. BUSVERVOER NAAR AMSTERDAM

PREMIUM

Amsterdam

Eidfjord

Alesund

Geiranger
Bergen

Schip: Rotterdam****+ 



Griekenland & Italiaanse Rivièra Middellandse Zee & Tunesië

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.350 pp                  € 1.780 pp               € 1.885 pp

8 dagen incl. extra voordelen 
 vanaf  € 1.350 pp

Van 22 tot 29 april 2023

Van 26 juli tot 7 augustus 2023

CRUISEPromos

   Binnenhut                   Buitenhut                Balkonhut  
 
   € 2.425 pp                  € 3.100 pp                € 3.310 pp

Schip: Rotterdam****+ 

* Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen ‘Have it all’, havengelden & 
taksen. 

vanaf  € 2.425 pp
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Schip: Oosterdam****+  
8 dagen incl. extra voordelen 

13 dagen van Rome naar Triëste incl. extra voordelen 

Schip: Nieuw Statendam****+ 

Civitavecchia

Napels

Santorini

Kusadasi

Heraklion

AtheneNafplion
Katakolon

Corfu

Kotor

Triëste

Barcelona

Villefranche-sur-Mer Livorno

La Goulette Palermo

Napels

Civitavecchia



Vertrekdata: 8 juni of 2 juli 2023

Parels van de Oostzee 

vanaf  € 2.020  pp

Van 13 tot 26 februari 2023

28

11 dagen incl. extra voordelen 

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 2.020 pp                  € 2.645 pp                € 2.695 pp

Schip: Rotterdam****+ 

* Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, 
vermelde extra voordelen ‘Have it all’, havengelden & taksen. 

€ 3.970 pp

Miami Half Moon Cay

Oranjestad
Willemstad

Fort Lauderdale

Grand Turk

Amber Cove

Kralendijk

2 overnachtingen in de haven

Cruise ABC-eilanden 
   met shortstay in Miami

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 3.970 pp                   € 4.270 pp                € 4.640 pp

13 dagen vanaf incl. vluchten, 
verblijf & extra voordelen,  vanaf 

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)

Schip: Rotterdam****+ 

Kopenhagen

Visby

Riga

Helsinki

Stockholm

WarnemundeKiel

Getoonde prijs geldig voor vertrek 02/07/23

Schip: Rotterdam****+ 



Van 13 tot 26 februari 2023
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€ 3.970 pp

Vertrekdata 2023: wekelijks op zaterdag van 6 mei 
                  tot 30 september

€ 1.835 pp

Fly & Cruise Alaska 

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 1.835 pp                   € 2.435 pp                 € 2.635 pp

8 dagen incl. extra voordelen* 

NU TIJDELIJK TOT € 1.000 pp VLUCHT TEGOED INCLUSIEF !!

Glacier Bay

Vancouver

Ketchikan

Juneau

Skagway

Getoonde prijs geldig voor vertrek 20/05/23. In deze prijzen zijn de rederijvluchten heen/
terug naar Vancouver inbegrepen. (met een maximum van € 1.000 pp). Contacteer uw 
cruisespecialist voor meer info. Vraag ook naar de 14-daagse routes !

PREMIUM



• 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 specialiteitenrestaurants
• Fooien, geen extra servicekosten
• Onbeperkt gebruik van internet in je suite
• Ruime keuze aan gratis excursies in iedere haven
• Concierge suites & hoger: extra hotelovernachting 
• NIEUW gratis was- en strijkdienst op alle cruises en in elke suite

Een ongeëvenaarde all-inclusive service

Grand Voyage Indische Oceaan

vanaf  € 13.790 pp

Dubai naar Singapore, 22 (+3) dagen 

TOT 56 GRATIS 
EXCURSIES

Van 1 tot 22 december 2023 : overnachting in de haven

Deluxe Veranda Suite             Concierge Suite                Penthouse Suite  
 
   € 13.790 pp                € 14.510 pp                € 14.870 pp
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DELUXE

Beleef de wereld in stijl, cruises met 
extra landprogramma

Ontdek met Regent Seven Seas ook de langere cruises en 
unieke vaarroutes. Waarom eens niet naar India, Sri Lanka 
en Myanmar, een cruise naar het onmetelijke Australië en de 
stranden van Indonesië of een ontdekkingscruise langs de 
wijngaarden en wildleven van Zuid-Afrika ? Om maximaal van 
deze cruises te kunnen genieten, blijven de schepen regelmatig 
een extra nacht ter plaatse liggen. Dé kers op de taart echter, 
is dat je bij al deze cruises geniet van een (inbegrepen) land-
programma, met tot wel 4 extra nachten ter plaatse !

Dubai
Fujairah

Mumbai

Goa

Mangalore
Kochi Colombo

Yangon

Phuket
Singapore

Seven Seas Navigator *****+

Gratis landprogramma voor 
aanvang van de cruise in Dubai 
(3 nachten), óf na de cruise in 

Singapore (4 nachten)



Zuid-Afrika & Namibië

€ 10.230pp13 tot 28 december 2023

Rondreis vanuit Kaapstad, 16 (+3) dagen 

        vanaf

Australië, Komodo & Bali

vanaf  € 14.150 pp

CRUISEPromos

Dubai naar Singapore, 22 (+3) dagen 
Auckland naar Bali, 19 (+3) dagen 

Seven Seas Voyager *****+
Seven Seas Voyager *****+
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Deluxe Veranda Suite             Concierge Suite                Penthouse Suite  
 
    € 14.1500 pp              € 15.230 pp                € 15.680 pp

TOT 39 GRATIS 
EXCURSIES Deluxe Veranda Suite             Concierge Suite                Penthouse Suite  

 
    € 10.230 pp                 € 11.180 pp               € 12.260 pp

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de suite, vermelde inbegrepen voordelen, havengelden & 
taksen. Voor de details van het inbegrepen landprogramma: contacteer uw 
cruisespecialist.

EXTRA BIJ DEZE CRUISE: 
Inbegrepen landprogramma van 
3 nachten vóór aanvang van de 

cruise in Nieuw-Zeeland, of na de 
cruise in Bali

Auckland

Brisbane

Airlie BeachTownsville
CairnsCooktown

Thursday Island

Darwin

Komodo
Bali

Seven Seas Splendor *****+

Kaapstad

Walvisbaai

Port Elizabeth

Durban

Maputo

Richards Bay

Mosselbaai

TOT 20 GRATIS 
EXCURSIES

Seven Seas Voyager *****+

EXTRA BIJ DEZE CRUISE: 
Inbegrepen landprogramma 

van 3 nachten voor
aanvang van de cruise in Kaapstad

Van 4 tot 22 maart 2024



• Drankenpakket tijdens de ganse cruise
• Specialiteitendiner: 1 of meerdere, afhankelijk v/d lengte 
   van je cruise
• Excursies: een korting van $50/hut in elke haven op 
   geboekte rederij-excursies
• Wifi : gratis internet package Extra gasten
• 3de/4de persoon in de hut betalen enkel havengelden en 
   taksen op geselecteerde cruises

Onbezorgd genieten, Free at 
Sea-pakket inbegrepen !

Groenland & IJsland
13 dagen van Reykjavik naar Tromso incl. extra voordelen 

vanaf  € 2.420 pp

COMFORT / FAMILIE
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     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 2.420 pp                   € 2.955 pp                       € 4.320 pp

Schip: Norwegian Star ****+ 

Van 23 juli tot 4 augustus 2023

Reykjavik

Isafjordur

Akureyri

Ittoqqortoormiit

Longyearbyen

Honningsvag

Alta
Tromso

Harstad
Svolvaer



vanaf  € 1.760 pp

CRUISEPromos

  vanaf  € 1.080 pp
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Vertrekdata: 11 juni, 9 juli & 6 augustus 2023

Italië & Griekse Eilanden

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 2.420 pp                   € 2.955 pp                       € 4.320 pp

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.760 pp                  € 1.999 pp                       € 2.470 pp

Honduras, Belize & Costa Maya

   Binnenhut                    Buitenhut                  Balkonhut  
 
 € 1.080 pp                   € 1.340 pp                € 1.495 pp

Schip: Norwegian Escape ****+ 

Alta
Tromso

Civitavecchia

Messina

Valletta
Santorini

Mykonos

Corfu

Napels

Livorno
Schip: Norwegian Breakaway ****

5 juni tot 14 augustus 2023

Geldig voor vertrek 14/08/2023

8 dagen van/naar Miami incl. extra voordelen 

Miami

RoatanHarvest Caye

Costa Maya

Cozumel

Geldig voor vertrek 06/08/2023

9 dagen van/naar Rome (Civitavecchia) incl. extra voordelen



DELUXE

• Een exclusieve cruise-ervaring aan boord van zeer ruime luxeschepen
• Unieke vaarroutes (geen enkele cruise is dezelfde) en originele 
   bestemmingen. 
• Genieten van een all-inclusive service, waaronder verfijnde wijnen, 
   champagne, cocktails, premium spirits, specialiteitenkoffies, 
    minibar enz.
• Suites met een minimum van 35m² en een ruime keuze aan verblijfs
   types 
• Entertainment van bijzonder hoog niveau
• Exquise culinaire ervaringen, originele (thema)lounges en moge-
   lijkheid tot dineren in je suite 
• Inbegrepen fooien, wifi en tal van andere luxefaciliteiten aan boord 
• De mogelijkheid om je reis uit te breiden met meerdaagse land-
   programma’s voor of na de cruise

Het avontuur begint… vanaf juli 2023
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16 dagen van Southampton tot Kopenhagen

17 juli tot 1 augustus 2023

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
        € 10.450 pp                         € 12.750 pp           € 14.100 pp

prijs vanaf  € 10.450 pp

Southampton 
Zeebrugge

Kopenhagen

Geiranger

Trondheim
Molde

Leknes

Bronnoysund

Flam
Bergen
Stavanger

Skagen

Inauguratiecruise 
 Noorwegen & Denemarken
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16 dagen van Southampton tot Kopenhagen

prijs vanaf  € 10.450 pp

Canada & New England
11-daagse cruise van Quebec naar New York

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
        € 5.100 pp                         € 6.250 pp            € 6.900 pp

New York

Quebec City

Saguenay
Baie-Comeau

Havre-Saint-Pierre

Charlottetown

Halifax

 Vanaf  € 5.100 pp

Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 
Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

Caraïben & Barbados
11 dagen van Miami naar Bridgetown

 vanaf  € 4.200 pp

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 4.200 pp                         € 5.150 pp            € 5.700 pp

St. Johns

Spanish Town

Key West

Miami

Gustavia
Basseterre Deshaies

Castries

Bridgetown

17 tot 27 november 2023

Van 3 tot 13 oktober 2023



Cruise door één van de mooiste streken van Duitsland: de 
Rheingau heeft cultureel, landschappelijk en historisch veel 
te bieden. Tijdens deze reis slingert de Rijn langs kastelen, 
kloosters en wijngebieden van Düsseldorf tot Rüdesheim. 
Het hoogtepunt van de reis is de Loreley, omgeven 
door verhalen en mythen. Ook Keulen en Düsseldorf 
hebben heel wat te bieden, zowel voor de kunst- en 
cultuurliefhebbers als voor de shoppers onder ons. 

All-inclusive service !

VIVA Cruises staat garant voor een ontspannen riviercruise 
met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Aan boord 
geniet je steeds van een uitgebreide all-inclusive formule 
(incl. wifi en fooien) en een gevulde minibar in je hut of 
suite. Op deze cruises is het busvervoer vanuit België 
eveneens inbegrepen !

Rijn riviercruise met VIVA One

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
    € 1.595 pp                  € 1.915 pp                 € 2.105 pp

8 dagen van/naar Düsseldorf 

vanaf  € 1.595 pp
Vertrek: wekelijks van 6 mei tot 17 juni en van 5 tot 26 augustus 2023
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RIVIERCRUISES

Frankfurt

Speyer

Koblenz

Dusseldorf

Boppard

Mainz

Straatsburg

Rudensheim

: overnachting in de haven

* Inbegrepen: Cruise in all-inclusive formule op basis van dubbele 
bezetting in de hut, geselecteerde premium dranken en gevulde 
minibar in de kajuit, fooien, wifi, havengelden & taksen.

Schip: ms VIVA One ****



vanaf  € 3.199 pp

   Buitenhut             Buitenhut frans balkon            
 
     € 3.199 pp                                  € 3.599 pp

CRUISEPromos

Minicruise ‘Valentijn op het water’
Riviercruise, 5 dagen 

  vanaf  € 599 pp

* Inbegrepen bij deze cruise: Cruise in all-inclusive formule op basis 
van dubbele bezetting in de hut, vervoer heen/terug vanuit Brussel, 
geselecteerde premium dranken en gevulde minibar in de kajuit, 
fooien, wifi, havengelden & taksen.
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Rudesheim

Keulen

Boppard

Dusseldorf

Van 12 tot 16 februari 2023

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
     € 599 pp                      € 699 pp                  € 769 pp

Bonn

12-daagse cruise 
 Dwars door Duitsland

Van 6 tot 17 augustus 2023

Amsterdam
Zaanse Schans Alkmaar

Den Helder
Groningen Leer

Papenburg
Oldenburg Bremen

Nienburg Berlijn
Potsdam

Brandenburg

Calvorde
Wendeburg

Hannover

Schip: ms Swiss Ruby ****

van Amsterdam naar Berlijn
EXTRA: inclusief busvervoer van/naar België inbegrepen



vanaf  € 1.270 pp

Qatar & Midden-Oosten

Caraïben & Antillen met MSC Seaside
8 dagen van/naar Martinique incl. rederijvluchten 

Vertrekdata 2023: 4 & 18 februari, 4 & 18 maart 

Vertrekdata 2023: wekelijks van 5 jan tot 16 maart
INCL. VLUCHTEN !

Warmte, gastvrijheid, en een ongedwongen 
Mediterrane levensstijl hebben altijd al centraal in 
gestaan in de beleving aan boord van een MSC-schip. 
Hetzelfde geldt voor deze mooie routes buiten Europa, 
met het nieuwste schip MSC World Europa (vorige 
maand gedoopt in Qatar) en MSC Seaside, met vertrek 
uit het tropische Martinique. Behalve de rederijvluchten 
zijn ook de fooien en een Easy drankenpakket 
inbegrepen bij deze cruises.

Ontdek Qatar of de Antillen 
met MSC Cruises

vanaf  € 1.580 pp

* Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, fooien, Easy Drankenpakket, rederijvluchten MSC + transfers van de 
luchthaven naar het schip, heen/terug, havengelden & taksen. Vertrek Air Belgium 
voor de vluchten naar Martinique: vanuit Brussels South Charleroi Airport. Vertrek 
Qatar Airways naar Doha: nachtvlucht op woensdagavond vanuit Brussels Airport. 

Bridgetown

St. George’s

Schip: MSC World Europa **** 
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COMFORT / FAMILIE

aanbod inclusief vluchten !

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.580 pp                   € 1.720 pp                       € 1.910 pp

Kingstown

Castries

Fort-de -France

Point-à-Pitre

8 dagen van/naar Doha 

Doha
Dubai

Abu DhabiSir Bani Yas

Dammam

Schip: MSC Seaside ****

     Binnenhut            Buitenhut         MSC Yacht Cub                
  
     € 1.270 pp                   € 1.380 pp                       € 2.960 pp

(cruise vertrekt op donderdag in Doha, de vluchten vanuit Brussel op woensdag)

Geldig voor vertrek 09/03/2023

Geldig voor vertrek 04/03/2023



     Binnenhut            Buitenhut         MSC Yacht Cub                
  
     € 1.270 pp                   € 1.380 pp                       € 2.960 pp

(cruise vertrekt op donderdag in Doha, de vluchten vanuit Brussel op woensdag)

Geldig voor vertrek 09/03/2023

vanaf  € 7.300 pp

Schip: Silver Moon *****+
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11-daagse cruise vanuit Tokyo 
  & hotelverblijf ter plaatse

Groepsreis naar Japan 
2024

Tokyo

Kobe
Hiroshima

Fukuoka

Busan

Nagasaki

Kagoshima

   Vista Suite                Panorama Suite            Veranda Suite
  
   € 7.300 pp                  € 8.100 pp                € 8.600 pp

Exclusief bij ATC Cruises nu reeds

Silversea all-inclusive service met inbegrepen 
vluchten heen/terug

30 maart tot 9 april 2024

vanaf  € 7.300 pp

Schip: Silver Moon *****+

38

11-daagse cruise vanuit Tokyo 
  & hotelverblijf ter plaatse

Groepsreis naar Japan 
2024

Tokyo

Kobe
Hiroshima

Fukuoka

Busan

Nagasaki

Kagoshima

   Vista Suite                Panorama Suite            Veranda Suite
  
   € 7.300 pp                  € 8.100 pp                € 8.600 pp

Exclusief bij ATC Cruises nu reeds

Silversea all-inclusive service met inbegrepen 
vluchten heen/terug

30 maart tot 9 april 2024
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Have it all.
> Landexcursie(s)
> Drankenpakket
> Specialiteiten diner(s)
> Wifi Surf pakket

Vaar ook in 
2023 vanuit Amsterdam 

naar de Noorse Fjorden, IJsland en 
meer bestemmingen in Noord-Europa


