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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.

Griekenland
Middellandse Zee

Riviercruises
Expeditie

Nieuwe luxecruises

Cruisen in 
2021 – 2022 - 2023



CRUISEPromos

Ontspannen riviercruises met een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

All-inclusive formule met inbegrepen 
gastronomische restaurants, 
kwalitatieve dranken, wifi en fooien

Schoonheidsproducten van Rituals en 
steeds gevulde minibar in de kajuit of 
suite

Duitse cultuursteden langs de Rijn
8 dagen van/naar Düsseldorf vanaf  € 1.350 pp

Minicruise op de Main
5 dagen van/naar Frankfurt vanaf  € 695 pp

Vertrek 2021: wekelijks op dinsdag in juli, augustus en september
Schip: ms Inspire ****

   Buitenhut                Mini Suite                  Deluxe Suite   
 
     € 1.350 pp               € 1.920 pp                € 2.180 pp

Inbegrepen: Cruise met VIVA all-inclusive formule op basis 
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
Getoonde prijzen geldig voor bv. vertrek 8/8 of 25/9 
(minicruise) maar steeds o.v.v. beschikbaarheid.

Vertrekdata 2021: 21, 29 juni / 7, 15, 23, 31 juli / 8, 16, 24 aug. / 1, 9, 17, 
25 sept. / 3, 11, 19, 27 okt. / 4, 12 nov.
Schip: ms Treasures ****

   Buitenhut                Mini Suite                  Deluxe Suite  
 
    € 695 pp                  € 1.150 pp                € 1.350 pp

Alken

Bonn

Rudensheim
Cochum

Dusseldorf

Trier
Koblenz

Keulen

Met overnachting in de havens van Bonn en Keulen

Wurzberg
Miltenberg

Frankfurt

Wertheim

02-03

Bordeaux & de Gironde
8-daagse luxecruise vanuit Bordeaux vanaf  € 2.885 pp

Parijs & de Seine
8-daagse luxecruise vanuit Parijs vanaf  € 2.915 pp

Vertrek 2021: wekelijks 5 augustus tot 23 september
Vertrek 2022: wekelijks van maart tot oktober
Schip: AmaDolce ****+

                 Buitenhut         Buitenhut met Frans balkon   
   
                € 2.915 pp                     € 3.870 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting, geselecteerde wijnen, bieren en frisdanken tijdens 
lunch en diner, geselecteerde excursies in elke haven/
bestemming, gebruik van fietsen aan boord. Vroegboek (prijs)
korting reeds verrekend in de getoonde prijs. Promo gratis 
hutupgrade wordt doorgegeven bij prijsofferte. 

Vertrek 2021: 5 & 26 aug., 2 & 23 sept.
Vertrek 2022: wekelijks van einde maart tot oktober 
Schip: AmaLyra ****+

Bordeaux

Blaye

Bourg
Pauillac

Boek voor 31 juli om te profiteren van een 
gratis hut-upgrade en een directe prijskorting. 

Prijzen vanaf (voor bv. vertrek op 07/04/22) :

                 Buitenhut         Buitenhut met Frans balkon   
   
                € 2.885 pp                     € 3.750 pp

Prijzen vanaf (voor bv. vertrek op 12/08/21) :

Libourne

Cadillac

Parijs

Caudebec
Rouen

Les Andelys
Vernon

Le Havre

La Roche-Guyon
Conflans Sainte Honorine

Met overnachtingen in 
de havens van Bordeaux, 

Libourne en Blaye

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.



04-05 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.

Vertrek in 2022 met Jewel of the Seas vanuit Amsterdam

IJsland & Ierland
13 dagen vanaf  € 1.299 pp

Britse Eilanden
13 dagen vanaf  € 1.399 pp

Vertrek: 27 mei, 2 juli, 7 augustus 2022
Schip: Jewel of the Seas **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.299 pp               € 1.399 pp                € 1.925 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden & taksen. * Getoonde 
prijs geldig voor vertrek 02/07/22 (IJsland) en 8 juni (Britse 
Eilanden) o.v.v. beschikbaarheid. Route kan per vertrek 
enigszins verschillen.

Vertrek: 8 juni, 14 juli, 19 augustus 2022
Schip: Jewel of the Seas **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.399 pp                  € 1.635 pp                € 2.275 pp

Ontdek de nieuwe Celebrity 
Apex… 
deze zomer in Athene of 2022 
vanuit Amsterdam

Nu altijd inbegrepen:
• Premium dranken doorheen de 
   dag
• Fooien
• WiFi

Griekse Eilanden & Cyprus
8 dagen vanaf  € 1.695 pp

Scandinavië & St. Petersburg vanuit Amsterdam
13 dagen vanaf  € 2.530 pp

Vertrek: 17 & 24 juli, 7 & 21 augustus, 4 & 18 sept. 2021
Schip: Celebrity Apex ****+

   Binnenhut                Balkonhut             Concierge Class   
 
     € 1.695 pp               € 2.140 pp                € 2.270 pp

Inbegrepen: Cruise in Celebrity all-inclusive op basis 
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
Getoonde prijs geldig voor vertrek 24/07/21 (Griekenland) en 
20/08/22 (Scandinavië) o.v.v. beschikbaarheid. Route kan per 
vertrek enigszins verschillen.

Vertrek: 26 mei, 8 & 20 juli, 20 augustus 2022
Schip: Celebrity Apex ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.530 pp                  € 2.955 pp                € 3.380 pp

Amsterdam

Akureyri

Reykjavik

Belfast

Waterford

Cork

Amsterdam

Belfast

Waterford

Cork

Inverness

Glasgow

Holyhead

Dover

Athene

Limassol

RhodosSantorini

Mykonos

Amsterdam

Bornholm

St. Petersburg
Tallinn

Helsinki
Stockholm

Kopenhagen



06-07 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 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

TOT 66 GRATIS EXCURSIES TOT 40 GRATIS EXCURSIES TOT 68 GRATIS EXCURSIES TOT 77 GRATIS EXCURSIES
Italië & Franse Rivièra

11 dagen vanaf  € 5.085 pp
Midden-Amerika & Panamakanaal
17 dagen vanaf  € 7.160 pp

Van 25 april tot 5 mei 2022
Schip: Seven Seas Voyager *****+

Deluxe Veranda Suite           Concierge Suite              Penthouse Suite
 
     € 5.085 pp                     € 5.755 pp                   € 6.315 pp

Van 19 januari tot 4 februari 2022
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Deluxe Veranda Suite           Concierge Suite            Penthouse Suite
 
     € 7.160 pp                     € 8.120 pp                 € 10.130 pp

Caraïben
11 dagen vanaf  € 4.440 pp

Japan 2023
15 dagen vanaf  € 8.999 pp

Vertrek: 4 of 21 februari 2022
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Deluxe Veranda Suite           Concierge Suite          Penthouse Suite
 
     € 4.440 pp                     € 5.360 pp                € 6.450 pp

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in ultra all-inclusive op 
basis van dubbele bezetting in de suite, vermelde inbegrepen 
voordelen, havengelden & taksen. Informeer naar de meest 
actuele aanbieding, afhankelijk van het moment van boeken. 
Contacteer ons voor meer info.

Vertrek: 14 of 28 maart 2023
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Deluxe Veranda Suite           Superior Suite              Concierge Suite
 
     € 9.169 pp                  € 10.340 pp               € 10.509 pp

Tokyo
Shimizu

Kobe
Nagoya

Busan

Nagasaki
Beppu

Laatste Suites !

Miami
Great Stirrup Cay

San Juan
Basseterre

Roseau

St. John’s
Philipsburg

Monte Carlo
Marseille

Barcelona

Valletta

Messina

Sorrento

Civitavecchia

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in ultra all-inclusive op 
basis van dubbele bezetting in de suite, vermelde inbegrepen 
voordelen, havengelden & taksen. Informeer naar de meest 
actuele aanbieding, afhankelijk van het moment van boeken. 
Contacteer ons voor meer info.

Mahon

Livorno

San Diego

Catalina Island

Cabo San Lucas

Acapulco

Puerto Quetzal Corinto

Puntarenas Cartagena

George Town

Miami

Panamakanaal

Jeju

Naze

Okinawa

Kochi

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.



08-09 CRUISEPromos
Geldig op geselecteerde 2021 en 2022 afvaarten, 

Contacteer ons voor de gedetailleerde voorwaarden van deze actie.

8 dagen Griekse Eilanden & Montenegro
8 dagen vanaf € 1.195 pp incl. extra voordelen

8 dagen Griekenland & Adriatische kust
8 dagen vanaf € 1.195 pp incl. extra voordelen

Vertrek 15 of 29 augustus 2021 
Schip: Eurodam****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.195 pp                 € 1.555 pp                € 1.825 pp

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

Vertrek 5 september 2021
Schip: Eurodam**** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.195 pp                  € 1.555 pp                € 1.825 pp

Vertrek nog deze zomer met Eurodam
    … en profiteer van de inbegrepen ‘Have it all’ voordelen

1/ Drankenpakket (Signature Beverage Package)
Kies uit een ruime selectie van wijn, bier & cocktails, plus non-alcoholische dranken zoals 
frisdrank, speciale koffies  – servicekosten inclusief.   >> geldt voor alle gasten in de hut

2/ Wi-Fi (Surf package) 
Blijf tijdens uw reis verbonden. Surf op internet, gebruik social media, controleer uw email en 
stuur berichten naar vrienden en familie.  >> geldt voor de 1ste en 2de gast in in de hut

3/ Landexcursie(s)
Hoe langer u vaart, hoe meer u kunt ontdekken.
Cruise  6 tot 9 nachten en krijg  1 excursie  (t.w.v. $100) inclusief
Cruise  10 tot 20 nachten en krijg  2 excursies  inclusief
Cruise  21 nachten of langer en krijg  3 excursies inclusief
Tot $100 per excursie (of $100 korting per excursie)  >> geldt voor alle gasten in de hut

4/ Diner(s) in een specialiteitenrestaurant
Hoe langer u vaart hoe meer diners in één van onze specialiteiten restaurants Pinnacle Grill, 
Canaletto of Tamarind  >> geldt voor alle gasten in de hut

Voor alle cruises van 6 nachten 
of langer (m.u.v. Grand Voyages) 
kan je voortaan voor € 40/pp 
per dag een Premium pakket 
bijboeken, waarbij je geniet van 
deze voordelen. Indien gewenst 
ook bij te boeken op bestaande 
reservaties.

Have it all.
Athene

Kotor

Kerkira

Santorini

Mykonos Athene

Mykonos

Heraklion

Katakolon

Sarande

Venetië

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.



10-11 CRUISEPromos

Noord-Europa 2022 met vertrek uit Amsterdam

Noorse fjorden
8 dagen vanaf  € 1.710 pp incl. extra voordelen

15-daagse begeleide cruise IJsland
15 dagen vanaf  € 3.320 pp incl. extra voordelen

Vertrekdata 2022: 1 & 22 mei, 19 juni, 17 juli, 11 & 25 sept.
Schip: Rotterdam ****     

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 1.710 pp                   € 2.025 pp                € 2.125 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen ‘Have it all’, 
havengelden & taksen. * Getoonde prijs bij route Noorse 
Fjorden geldig voor vertrek 17/7/22 o.v.v. beschikbaarheid.

31 juli tot 14 augustus 2022
Schip: Rotterdam **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 3.320 pp                  € 3.945 pp                € 4.360 pp

ATC begeleiding gegarandeerd

13 dagen Venetië tot Barcelona
vanaf  € 2.440 pp incl. extra voordelen

8 dagen Rome tot Barcelona
vanaf  € 1.555 pp incl. extra voordelen

Vertrek: 20 mei & 4 september 2022
Schip: Westerdam ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 2.440 pp                   € 2.645 pp                € 3.270 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen ‘Have it all’, 
havengelden & taksen. Getoonde prijs met Westerdam geldig 
voor vertrek 20/5/22 o.v.v. beschikbaarheid.

Vertrek 22 tot 29 mei 2022
Schip: Nieuw Statendam ****  

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.555 pp                  € 1.870 pp                € 2.020 pp

Venetië

Amsterdam

Eidfjord

Bergen

Alesund

Geiranger

Amsterdam

Bergen

Molde

Akureyri

Isafjordhur

Reykjavik

Lerwick

Invergordon

Edinburgh

Middellandse Zee 2022

Dubrovnik

Sarande

Katakolon

Napels

Civitavecchia

LivornoMonte Carlo
Toulon

Barcelona

Civitavecchia

Napels

Palermo

Olbia

LivornoMonte Carlo

Barcelona

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.



12-13 CRUISEPromos

Zorgeloos cruisen met Seabourn
Met een ultra-persoonlijke service en een sublieme all-inclusive 
formule aan boord, is het altijd onbeperkt genieten van de inbegrepen 
faciliteiten, dranken en gastronomie. Bovendien zijn bij heel wat cruises 
binnen Europa de vluchten inbegrepen in de prijs (upgraden naar 
business is mogelijk vanaf € 199/vlucht) ! Net zoals Holland America 
Line lanceerde ook Seabourn het COVID-19 Protection Plan voor alle 
cruises geboekt voor 30 september ’21 en met vertrek tot 30 april 2022. 
Bovenop de laagste prijs garantie, profiteer je (zonder extra kosten) van 
flexibele boekingsvoorwaarden:
 • Tot 30 dagen voor vertrek kostenloos annuleren, waarbij je 
    een non-refundable FCC ontvangt t.w.v. de annuleringskosten.
 • Of annuleer tot de dag van vertrek wanneer je aantoonbaar 
    positief test op COVID-19.
 • Standaard beschikbaar bij elke boeking onder de Worry Free 
     Promise-garantie

Caraïbische Kruideneilanden

8 dagen vanaf  € 3.199 pp
Franse & Italiaanse Rivièra
8 dagen vanaf  € 4.999 pp inclusief vluchten !

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive service op basis van dubbele 
bezetting in de suite, gratis 300 min. Wifi internetpakket, havengelden & taksen. Voor de 
Midd. Zee-routes zijn de vluchten vanuit Brussel & transfers ter plaatse inbegrepen in de prijs.

Vertrekdata 2022: 22 januari, 12 februari of 5 maart
Schip: Seabourn Odyssey *****

Ocean View Suite           Veranda Suite             Penthouse Suite
 
    € 4.999 pp                   € 5.499 pp                € 8.499 pp

Vertrekdata 2022: 26 juni, 10 juli of 28 augustus
Schip: Seabourn Sojourn *****

Poolcirkel & Spitsbergen

Vertrekdata 2022: 14 mei, 4 of 25 juni
Schip: Seabourn Venture *****

   Veranda Suite            Panorama Suite              Penthouse Suite 
 
   € 9.999 pp                  € 15.999 pp                € 17.999 pp

Gloednieuw Schip

12 dagen van Oslo naar Tromso, prijs vanaf  € 9.999 pp 

Seabourn Venture: expeditie op z’n best
Dit gloednieuwe schip wordt in december van dit jaar 

opgeleverd en is specifiek gebouwd voor ultra-luxueuze 

expeditiecruises met hetzelfde tijdloze design en 

onberispelijke all-inclusive service dan de andere schepen uit 

de vloot. Alle 132 suites aan boord hebben een eigen veranda 

voor het beste zicht en een ultieme beleving van je avontuur 

op zee.

Ocean View Suite           Veranda Suite             Penthouse Suite
 
    € 3.199 pp                   € 3.399 pp                € 5.499 pp

Civitavecchia

Livorno

Portofino

BandolSète

Palamos

Palma

Barcelona

Bridgetown

Rodney Bay

Roseau

Point à Pitre

Carambola Beach

Trois Ilets

St. Georges

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive service 
op basis van dubbele bezetting in de suite, gratis 300 min. Wifi 
internetpakket, Expeditie parka & rugzak, binnenlandse vlucht van 
Oslo en Longyearbyen, havengelden & taksen.

Per vliegtuig vanuit Oslo

Tromso

Longyearbyen

Monacobreen

Hornsund

Bjornoya

Skarsvag

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.



De gloednieuwe en moderne schepen zijn een fantastisch 
voorbeeld van hoe (touchless) technologie en nieuwe 
revolutionaire toepassingen hand in hand kunnen gaan met 
een klassieke cruisevakantie zoals iedereen ze kent. Met 
deze ‘Medallion-klasse’ schepen tilt Princess Cruises de term 
zorgeloze cruisevakantie naar een hoger niveau. Dat heeft 
alles te maken met de Ocean Medallion™, een handig en in 
zakformaat mee te nemen stukje technologie dat je overal aan 
boord gebruikt. Automatisch inschepen, het terugvinden van 
je gezelschap aan boord, bestellen van drankjes of maaltijden, 
interactieve toepassingen en spelen, enzovoort. Snel (zoals 
de wifi-verbinding aan boord) en contactloos, zodat je het 
maximum kan halen uit je cruisevakantie.

14-15 CRUISEPromos

Meer tijd voor jezelf met 
Princess Medaillon

Middellandse Zee & Adriatische Kust

8 dagen vanaf  € 1.055 pp incl. Princess Plus
Italië, Griekenland & Turkije
8 dagen vanaf  € 1.155 pp incl. Princess Plus

Alternatieve vertrekdata (april tot sept. ’22) beschikbaar op 
aanvraag.

Van 14 tot 21 mei 2022
Schip: Regal Princess ****

    Binnenhut                    Balkonhut              
 
        € 860 pp                    € 1.170 pp          

Van 18 tot 25 juni 2022
Schip: Regal Princess ****

Caraïben
8 dagen vanaf  € 860 pp incl. Princess Plus

Scandinavië & St. Petersburg
12 dagen vanaf  € 1.840 pp incl. Princess Plus

Alternatieve vertrekdata (nov. ’22 tot mrt. ’23) beschikbaar op 
aanvraag.

Van 3 tot 10 december 2022
Schip: Sky Princess ****

Alternatieve vertrekdata (mei tot sept. ‘22) beschikbaar op 
aanvraag.

Van 31 juli tot 11 augustus 2022
Schip: Enchanted Princess ****

Athene

Alternatieve vertrekdata (april tot sept. ’22) beschikbaar op 
aanvraag.

    Binnenhut                    Balkonhut              
 
        € 1.840 pp                    € 2.085 pp          

    Binnenhut                    Balkonhut              
 
        € 1.055 pp                    € 1.220 pp          

    Binnenhut                    Balkonhut              
 
        € 1.155 pp                    € 1.410 pp          

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, ‘Premier’ drankenpakket, fooien & wifi, havengelden & taksen. Contacteer ons 
vrijblijvend voor een offerte voor je vluchten of andere diensten.

Santorini

Kotor

Messina

Napels
Barcelona

Napels

Civitavecchia

Heraklion

Kusadasi

Istanbul

Mykonos

Athene

Ft. Lauderdale

Cozumel

RoatanBelize City

Mahahual Kopenhagen

Oslo

Berlijn

Tallinn

St. PetersburgHelsinki
Stockholm

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

Gloednieuw Schip 2022

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.



16-17 CRUISEPromos

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 & 
gastronomie op sterrenniveau
Unieke routes met kleiner 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

Culinair cruisen, royaal genieten

Griekenland & Zwarte Zee

11 dagen vanaf  € 3.499 pp + EXTRA VOORDELEN !
West-Middellandse Zee
11 dagen vanaf  € 1.890 pp

EXTRA: O’Life Choice voordelen + inbegrepen fooien + $200 
boordkrediet/hut

Van 17 tot 27 juli 2022
Schip: Riviera ****+

   Balkonhut         Concierge Veranda       Penthouse Suite
 
     € 3.499 pp                € 3.790 pp                € 4.740 pp

EXTRA: O’Life Choice voordelen + exclusief voor balkonhut of 
hogere categorieën: $250 boordkrediet/hut, indien geboekt 
voor 31/7/21

Van 15 tot 25 april 2022
Schip: Riviera ****+ 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
   € 1.890 pp                  € 2.510 pp                € 2.970 pp

Eilanden van de Middellandse Zee
11 dagen vanaf  € 3.080 pp + EXTRA VOORDELEN !

Zuidelijke Caraïben (2023)
11 dagen vanaf  € 2.210 pp + EXTRA VOORDELEN !

EXTRA: O’Life Choice voordelen + inbegrepen fooien 

Van 5 tot 15 juni 2022
Schip: Riviera ****+

Buitenhut            Balkonhut        Concierge Veranda    
 
€ 3.080 pp         € 3.490 pp  € 3.740

EXTRA: O’Life Choice voordelen + inbegrepen fooien + $200 
boordkrediet/hut

Van 10 tot 20 maart 2023
Schip: Sirena ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.210 pp                  € 2.580 pp                € 2.990 pp

Mykonos
Athene

Istanbul

Kusadasi

Inbegrepen voor al deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit 
gratis drankenpakket of $300 boordkrediet pp of $600 per hut +of 3 excursies pp.

Nessebur

Constanta

Odessa

Bodrum
Santorini

Civitavecchia

Sorrento

Messina

Valletta

Ajaccio

LivornoMonte Carlo
Marseille

Palma

Barcelona

Oranjestad

Civitavecchia

Sorrento

Valletta

Monte Carlo

Barcelona

Toulon

Cartagena

Melilla

Alicante

Catania

Willemstad
Kralendijk

St. George’s

Castries

Iles des Saintes
Roseau

BridgetownKingstown

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.

TIP: Laatste Hutten !



18-19 CRUISEPromos

Met het ‘Free at Sea’ pakket krijg je voor een toeslag van 
slechts € 99* vele extra’s: een inbegrepen drankenpakket 
tijdens de ganse cruise, specialiteitendiners, korting op je 
excursies, gratis wifi, of extra gasten in de kamer. 

Exclusief voor boekingen tot 30 juli geniet je van álle 5 
voordelen (ipv de normale keuze uit 2) + EXTRA: 30% 
prijskorting op al deze cruises !

* toeslag voor cruises van 7-9 dagen: €99, 
   cruise van 10-13 dagen: € 149/pp

Veel voordelen, weinig zorgen

Nazomercruises vanuit Barcelona

8 dagen vanaf  € 625 pp
Griekse Eilanden & Italië 2021
11 dagen vanaf  € 1.010 pp

Wekelijks op zondag van 5 september tot 24 oktober 2021
Schip: Norwegian Epic ****

   Binnenhut               Balkonhut       The Haven/Spa Suite 
 
     € 625 pp                 € 845 pp             € 2.615 pp

Vertrekdata: 13 september, 4 & 25 oktober 2021
Schip: Norwegian Getaway **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.010 pp                  € 1.275 pp                € 1.530 pp

Noorwegen & IJsland 2022
9 dagen vanaf  € 1.895 pp

Caraïben 2023
8 dagen vanaf  € 1.020 pp

Vertrek: 17 tot 24 augustus 2022
Schip: Norwegian Prima ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.895 pp                   € 2.855 pp                € 3.205 pp

Vertrek: 22 tot 29 januari 2023
Schip: Norwegian Prima ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 1.020 pp                    € 1.235 pp                € 1.435 pp

NIEUW SCHIP ZOMER 2022

Mykonos

Livorno

Katakolon

Napels

Santorini

Dubrovnik

Corfu

Civitavecchia

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Getoonde prijzen 
geldig voor vertrek 17/10/21 (Barcelona) en 25/10/21 (Rome) 
o.v.v. beschikbaarheid. 30% prijskorting geldig voor boekingen 
tot 30/7/21 (korting reeds verrekend in de getoonde prijs). 
Free at Sea Upgrade reeds vanaf € 99 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden & taksen. 30% prijskorting 
geldig voor boekingen tot 31/7/21 (korting reeds verrekend in 
de getoonde prijs). Free at Sea Upgrade reeds vanaf € 99 pp

Cruises met de gloednieuwe Norwegian Prima

NIEUW SCHIP ZOMER 2022

Barcelona

Livorno

Civitavecchia

Napels

CagliariPalma

Amsterdam

Zeebrugge

Bergen

Geiranger

Akureyri

Isafjordhur

Reykjavik

Pt. Canaveral

Cozumel

Costa Maya
George Town

Great Stirrup Cay

BELANGRIJK: voor alle cruises met vertrek 
tot 31/10/21 moeten álle gasten volledig 
gevaccineerd zijn min. 14 dagen voor vertrek.

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.



20-21 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.

8 dagen van Lissabon naar Barcelona, vanaf:

€ 3.200 pp incl. vluchten in business-klasse

Vertrek: 1 april 2022 – Schip: Silver Dawn *****+

Spanje & Portugal voorjaarscruise

Prijs geldig voor een Vista Suite in dubbele bezetting o.v.v. beschikbaarheid. Inclusief 
vluchten heen/terug vanuit Brussel in Business-klasse + transfers.
EXTRA bij ATC Cruises: $ 300 boordkrediet/suite

Lissabon

Cadiz

Malaga

Cartagena

Valencia
Palma

Barcelona

Route ook in omgekeerde rich-ting mogelijk op 29 april 2022aan boord van Silver Moon *****+

15 dagen van/naar Hong Kong, vanaf:

€ 4.860 pp incl. vluchten, hotelovernachting & transfers

Filippijnen & Vietnam 2023

Vertrek: 11 februari 2023 – Schip: Silver Spirit *****

Prijs geldig voor een Vista Suite in dubbele bezetting o.v.v. beschikbaarheid. Inclusief 
vluchten heen/terug vanuit Brussel in Economy-klasse + hotelovernachting in Hong 
Kong voor aanvang van de cruise. 
EXTRA bij ATC Cruises: $ 300 boordkrediet/suite

Hong Kong

Vigan

Manila

Romblon Island

Coron

Da Nang

Chan May

Ha Long Bay

ATC Cruises begeleiding (vanaf 10 verkochte suites)

Silversea vaart vanaf deze zomer opnieuw 
uit, met een breed aanbod aan Europese én 
internationale afvaarten, waaronder Alaska 
en de Galapagos.

Het gloednieuwe vlaggenschip Silver Moon bijvoorbeeld, met mooie zomerroutes naar de Griekse Eilanden.
 Nieuw aan boord is hier het culinaire programma S.A.L.T. - wat staat voor Sea And Land Taste. Een uniek concept waarbij de 
gastronomische ervaring wordt afgestemd op de bestemmingen die worden bezocht. Als gast aan boord kan je deelnemen 
aan workshops, tastings en demonstraties met tal van lokale ingrediënten, ambachtelijke producten en regionale dranken. 
Maar ook op Silver Spirit en de andere schepen is het natuurlijk volop genieten van de all-inclusive formule met inbegrepen 
dranken, geselecteerde wijnen, champagne en kaviaar, een gevulde minibar in je suite, onbeperkt gebruik van internet en 
onberispelijke service.

NIEUW voor de cruises vanaf maart 2022 tot mei 2023: GRATIS vluchten bij elke cruise 
         + GRATIS excursie in elke haven

Steeds meer reizigers willen het maximum uit hun rondreis halen, en 
verlengen hun cruise met een meerdaags verblijf ter plaatse. Zowel 
voor de populaire, culturele bestemmingen binnen Europa, cruises 
waarbij de natuurpracht van een bestemming centraal staat, of de 
meer avontuurlijke cruises buiten Europa, zijn er uniek samengestelde 
(meerdaagse) landpakketten of speciale excursies. Silversea brengt je 
naar meer dan 900 bestemmingen wereldwijd. Vraag vrijblijvend naar 
de mogelijkheden!

Met open blik naar een nieuwe wereld



22-23 CRUISEPromos

Unieke expedities voor nieuwsgierige avonturiers

vanaf € 14.830 pp vanaf € 15.385 pp

Malta & Sicilië
8 dagen vanaf  € 2.545 pp

Griekse Eilanden
8 dagen vanaf  € 1.750 pp

Vertrekdata 2022: 14, 21 & 28 mei, 4 & 18 juni, 2 & 9 juli
Schip: Harmony G ***+

Inbegrepen voor deze cruises: cruise in volpension, 
havengelden en taksen. Prijzen steeds o.v.v. beschikbaarheid 
en eventuele wijzigingen.

Vertrekdata 2022: 28 aug., 11, 18 & 25 sept., 2, 9, 16 & 23 okt.
Schip: Elysium ***+

NIEUW in het aanbod: zowel 
Variety als Elixir Cruises 
vervoeren niet meer dan 
50 passagiers aan boord 
van hun sportieve yachts. 
Even helemaal weg van de 
wereld is hier het motto, 
met bezoeken aan de 
best verborgen pareltjes 
van Griekenland en de 
Middellandse Zee. Aan 
boord staat de beleving 
centraal, met sportieve 
(water)activiteiten, culinaire 
workshops, wellness, yoga of 
gewoon ongestoord luieren 
op het zonnedek.

Gloednieuwe 5-sterren expeditieschepen
Modern Scandinavisch design met ruime vergezichten op de 
omgeving en veel vrije ruimte aan boord

Verrijkende culturele exploratiereizen
Wereldwijde expeditiecruises inclusief unieke reizen naar het 
Russische Verre Oosten

Kangerlussuaq

Meer dan 70 jaar expertise
Cruises met de hoogste veiligheids-standaard in de industrie.

Bescheiden top service
De crewleden streven ernaar om zelfs de onuitgesproken 
vragen van gasten te kunnen beantwoorden met een uiterst 
persoonlijke service

Franz Josef Land, Spitsbergen & IJsland 

19-daagse expeditiecruise van Tromso naar Reykjavik
12 tot 30 augustus 2022 - Schip: SH Vega ****+

Groenland & Arctisch Canada

17-daagse expeditiecruise vanuit Kangerlussuaq
9 tot 25 september 2022 - Schip: SH Vega ****+

Sisimiut

Inbegrepen voor deze cruises: cruise in all-inclusive (fooien, wifi, dranken, excursies per 
zodiac) hotelovernachting ter plaatse voor aanvang van de cruise, transfers ter plaatse, 
havengelden en taksen. Vluchten niet inbegrepen in de prijs.

Tromso

Alexandra Land Zemlya Georga

McKlintok Eil.Hooker Eil.Kvitoya
Alkefjellet

Hornsund

Jan Mayen Eil.

Akureyri
Isafjordur

Reykjavik
Ilulissat

Uumannaq
Upernavik

Buchan Golf

Pond Inlet
Sirmilik NPCruise Peel Sound

Nunavut Dundas Harbour

Ontdek de ‘small ships’ van Griekenland

                Buitenhut                      Deluxe Buitenhut              
 
               € 2.545 pp                    € 3.400 pp          

              Buitenhut                   Buitenhut Bovendek              
 
            € 1.750 pp                     € 2.625 pp          

Valletta

Gozo

Syracuse

Lipari

Panarea

Catania

Zea

Chania

Kythira

Monemvasia

Nafplion

Spetses

Egina

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.

Disko Bay



Exclusief 6-daags verblijf in de beste hotels van Malta

Prijs, inclusief vluchten H/T vanuit Brussel, privétransfers en 

sterrengastronomie, reeds vanaf:

€ 1.129 pp met 5 nachten in The Embassy Valletta Hotel ****

€ 1.269 pp met 5 nachten in Grand Hotel Excelsior *****

Gedetailleerd programma & info op atccruises.be


