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

2022 - 2023
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.



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.

Tijdens ons winterseizoen ruilen de 
meeste schepen het Middellandse 
Zee-gebied in voor warmere oorden 
zoals de Caraïben, Dubai of exotische 
routes doorheen het Panamakanaal in 
Midden-Amerika. Zoek je het nog 
avontuurlijker? Waarom geen 
expeditiecruise naar Antarctica? 
Januari en februari zijn hiervoor de 
beste reistijden. 

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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… meer ATC groepsreizen vindt u vanaf pag. 38

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.

ALL-IN LAST MINUTE - Herfstvakantie 2022

Groepsreizen 2023

   Binnenhut                 Buitenhut                         Balkonhut  
 
   € 1.775 pp                   € 1.930 pp                       € 2.275 pp

Rondreis vanuit Athene, 8 dagen 

vanaf  € 1.775 pp

Schip: Norwegian Jade***+
Van 30 oktober tot 6 november 2022

* Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers ter plaatse, Free at See 
pakket NCL met inbegrepen dranken (open bar over het ganse schip), 
specialiteitendiner, $50/hut korting op excursies in elke haven, fooien, 
havengelden & taksen. Nederlandstalige begeleiding is gegarandeerd 
vanaf min. 10 verkochte hutten.
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incl. vluchten & extra’s

Athene Kusadasi

Patmos

Ashdod

Haifa

Limassol

Santorini



Van 30 oktober tot 6 november 2022

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

CRUISEPromos 5



Riviercruises worden steeds aantrekkelijker, ook in het 
najaar ! Het vertrek is vaak dichtbij zodat je maximaal kan 
genieten van je vrije dagen. Eens je bent ingescheept, 
vormt je drijvende hotelkamer een attractie op zich want 
het landschap glijdt aan je voorbij en maakt deel uit van de 
bezienswaardigheden op je vaarroute. 

Deze cruises zijn de ideale tussendoorvakantie voor wie 
de gezellige winterse Kerstsfeer opzoekt. 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 !

Sfeervolle winterse minicruises aan 
boord van de nieuwe Viva One ****

WINTERPROMO 
BUSREIS + ALL-IN RIVIERCRUISE

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
     € 790 pp                      € 880 pp                  € 930 pp

Kerstmarktcruise vanuit Koblenz, 5 dagen 

vanaf  € 790 pp
Van 14 tot 18 december 2022
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(alternatieve vertrekdata op aanvraag)

Trier Bernkastel

KoblenzCochem

RIVIERCRUISES



Minicruise, 5 dagen 
vanaf  € 499 pp

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
     € 499 pp                      € 599 pp                  € 669 pp

CRUISEPromos

Minicruise met Bonn & Keulen
Riviercruise, 5 dagen 

  vanaf  € 599 pp

* Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in all-inclusive formule (incl. 
fooien) op basis van dubbele bezetting in de hut, busreis heen/terug 
(vanuit Antwerpen, Oostende, Gentbrugge of Hasselt), geselecteerde 
premium dranken en gevulde minibar in de kajuit, fooien, wifi, 
havengelden & taksen.
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Frankfurt

Speyer

Koblenz

Dusseldorf

Rudesheim

Keulen

Boppard

Dusseldorf

Van 12 tot 16 februari 2023

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

Bonn

Minicruise met 
     Koblenz & Frankfurt

Van 31 januari tot 4 februari 2023



vanaf  € 1.845 pp
Rondreis vanuit Fort Lauderdale, 8  dagen 

vanaf  € 1.485 pp

Vertrekdata: 4 februari, 4 maart, 1 april 2023

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

   € 1.485 pp                  € 1;550 pp                 € 2.075 pp

Premium cruisen met de nieuwe Edge-klasse schepen:

Westelijke Caraïben

* Getoonde prijs geldig vertrek 04/02/2023

11 dagen Caraïben met Barbados

Van en naar Fort Lauderdale 

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  
 
   € 1.845 pp                  € 2.155 pp                 € 2.640 pp

Van 7 tot 17 april 2023
Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in ‘Celebrity Always Included’ (zoals 
beschreven bovenaan) op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden & 
taksen. o.v.v. beschikbaarheid. 

®
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PREMIUM

Inbegrepen Classic drankenpakket, fooien & 
onbeperkt surf-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 restaurants voor ieders smaak

Fort Lauderdale
Key West

Belize City

Cozumel

George Town

Celebrity Apex ****+

Fort Lauderdale

Philipsburg

Castries
Bridgetown

St. John’s
Basseterre

Celebrity Edge ****+ 



Van en naar Fort Lauderdale 
Rondreis vanuit Miami, 8 dagen 

vanaf  € 680 pp

Vertrekdata: 8 & 29 okt, 19 nov. 10 dec. 2022, 21 jan. & 11 feb. 2023

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 680 pp                  € 790 pp                 € 990 pp

Schip: Symphony of the Seas ****

De zon achterna

Westelijke Caraïben

Getoonde prijs geldig voor vertrek 21/01/2023

Zuidelijke Caraïben
Rondreis vanuit Fort Lauderdale, 12 dagen 

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  
 
      € 740 pp                   € 840 pp                 € 2.725 pp

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Prijzen o.v.v. beschikbaarheid en 
onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de periode van reservatie.

Wintercruises in de Caraïben

vanaf  € 740 pp

Vertrekdata: 5 & 26 dec. 2022, 16 jan., 6 & 27 feb., 20 mrt, 10 apr. 2023
Getoonde prijs geldig voor vertrek 06/02/2023

COMFORT / FAMILIE

CRUISEPromos 9

Miami
Cococay

Cozumel

Puerto Costa Maya

Roatan

Fort Lauderdale

Puerto Limon
Colon

Cartagena
Oranjestad Kralendijk

Willemstad

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



DELUXE

Explora Journeys is specifiek ontworpen voor gasten die langer 

willen blijven, later willen vertrekken en intensiever willen 

reizen. Een meer authentieke reiservaring dus, en dat aan 

boord van de allernieuwste schepen in het hogere segment. 

Cruisen doe je steeds in all-inclusive serice (inclusief verfijnde 

wijnen, champagne, cocktails, premium spirits, specialiteiten-

koffies, minibar enz.

Lees zeker ook het verslag over deze 
nieuwe rederij in Cruise Magazine vanaf 
pag. 22

Explora Journeys

Rondreis vanuit Athene, 7 dagen 
Vanaf  € 4.000 pp

Van 11 tot 17 juni 2023

Schip: Explora I ****+
7 dagen Griekse Eilanden

      Ocean Terrace Suite           Grand Terrace Suite         Penthouse Suite  
 
             € 4.000 pp                           € 4.900 pp                     € 5.400 pp
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Athene

Patmos
Bodrum

MegistiSantorini



15 dagen Caraïben

Rondreis vanuit Miami, 
Vanaf  € 5.350 pp

3 tot 17 november 2023 *

CRUISEPromos

Inbegrepen: de cruise op basis van all-inclusive (inclusief dranken zoals 
beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen. 

          Ocean Terrace Suite                   Penthouse Suite  
 
                € 5.350 pp                                € 7.250 pp

Schip: Explora I ****+
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Deze cruise is ook te boeken als 
8-daagse cruise vanaf € 2.750 pp

     (Miami - San Juan)

Miami

Key West

Spanish Town

Deshaies

St. John’s

San Juan
Gustavia

Basseterre

Samana

Ocean Cay



Kennismakingscruise

vanaf  € 1.035 pp
Van 19 tot 24 april 2023

   Binnenhut                   Buitenhut                Balkonhut
  
   € 1.035 pp                  € 1.140 pp                € 1.245 pp

PREMIUM

Een vertrek vanuit Amsterdam is zonder twijfel de meest 
ontspannen manier van reizen, onder andere naar de Noorse 
fjorden of de Noordkaap. Bij Holland America Line geniet je 
van een compleet verzorgde cruise inclusief: volpension, luxe & 
ruime accommodatie, bruisend entertainment en vriendelijke, 
persoonlijke service.

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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5-daagse minicruise incl. extra voordelen

Rotterdam

Amsterdam

Oslo

Kopenhagen

Schip: Rotterdam****+ 

incl. 2 zeedagen om volop te genieten van alle faciliteiten op het schip



IJsland, Schotland & Noorwegen

Noordkaap: cruise naar de middernachtzon

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.875 pp                  € 3.600 pp               € 4.015 pp

Van en naar Amsterdam 
15 dagen vanaf  € 2.875 pp

Vertrek: 19 juni, 11 & 25 sept. 2022

Vertrek: 29 juli & 26 aug. 2023

Kennismakingscruise

CRUISEPromos

   Binnenhut                   Buitenhut                Balkonhut  
 
   € 3.095 pp                  € 3.665 pp                € 3.920 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  € 3.095 pp

incl. extra voordelen
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Schip: Rotterdam****+ 5-daagse minicruise incl. extra voordelen
15 dagen incl. extra voordelen 

Amsterdam

Bergen

Molde

Akureyri

Isafjordur

Reykjavik

Lerwick

Invergordon

Edinburgh

Amsterdam

Eidfjord
Bergen

Trondheim

Skjolden

Hammersfest
Honningsvag

Stavanger

Schip: Rotterdam****+ 

Wist u dat:
- Holland America Line komend jaar 150 jaar bestaat !
- Holland America Line van Nederlandse oorsprong is: 

menu’s & dagprogramma’s ontvangt u in eigen taal
- Er ook Nederlandstalige begeleiding bij 
geselecteerde excursies wordt voorzien !



PREMIUM

Van 6 tot 19 april 2023

trans-Atlantische overtocht vanuit New York

vanaf  € 1.785  pp
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14 dagen incl. extra voordelen,

New York
8 zeedagen trans-Atlantische oversteek

Plymouth Dover

Rotterdam

Schip: Rotterdam****+ 

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 1.785 pp                  € 2.135 pp                € 2.335 pp

150-jarige JUBILEUMCRUISE !!

Scandinavië & Noorwegen

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.160 pp                  € 2.590 pp               € 2.795 pp

12 dagen incl. extra voordelen, 
 vanaf  € 2.160 pp

Van 28 mei tot 8 juni 2023

Schip: Rotterdam****+ 

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

Ulvik

Molde
Flam

Alesund

Bergen

Haugesund
Kristiansand

Arhus

Kopenhagen

Schip: Nieuw Statendam****



Cruise ABC-eilanden 
   met shortstay in Miami

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

Inbegrepen voor deze cruise: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel via München, transfers 
ter plaatse, 2 hotelovernachtingen in Riu Plaza Miami Beach (halfpension) voor 
aanvang van de cruise, vermelde extra voordelen ‘Have it all’, fooien (exclusief bij 
ATC Cruises), havengelden & taksen. Prijs voor vervoer/vluchten op aanvraag.

Van 13 tot 26 februari 2023

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

Voel het poederwitte zand en het helderblauwe water 
tijdens deze 11-daagse wintercruise naar Half Moon Cay, 
het exclusieve privé-eiland van Holland America Line. Ervaar 
de heel aparte sfeer op het levendige Aruba, het muzikale 
Bonaire en het serene Curaçao. Ter plaatse geniet je nog van 
2 inbegrepen hotelnachten in Miami voor aanvang van de 
cruise. Vluchten vanuit Brussel zijn eveneens inbegrepen !
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Schip: Nieuw Statendam****

12 dagen incl. extra voordelen, 

€ 3.970 pp

Miami Half Moon Cay

Oranjestad
Willemstad

Fort Lauderdale

Grand Turk

Amber Cove

Kralendijk

2 overnachtingen in de haven



DELUXE

Ontdek met Seabourn de meest bijzondere bestemmingen 
wereldwijd. Een cruise naar Zuidoost-Azië bijvoorbeeld, 
waar poederwitte zandstranden, machtige krijtrotsen, 
een dichtbegroeide jungle en majestueuze fjorden elkaar 
afwisselen in een tropisch decor. Op verschillende plekken 
verblijft het schip een extra dag en nacht ter plaatse, wat 
je de tijd geeft om de omgeving maximaal te ontdekken. 
Of ga voor een cruise langsheen de Braziliaanse kust en 
de indrukwekkende Amazonerivier, waar je zowel de zeer 
diverse fauna en flora als de rijke culturele en folkloristische 
tradities zal ervaren. In de Caraïben is het voluit genieten van 
de exotische eilandenpracht, snorkelen door de kleurrijke 
koraalriffen, proeven van verse tropische vruchten of… de 
beste Caribische rum. Hoe dan ook, het paradijs wacht op je !

vanaf  € 13.199 pp

Van 27 februari tot 26 maart 2023

28 dagen van Rio naar Miami

Grand Voyage Brazilië, 
Amazone & Caraïben

            Ocean View Suite                             Veranda Suite 
 
                 € 13.199 pp                         € 14.999 pp
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Exotische wintercruises

Rio de Janeiro

Recife

NatalParantis

Guajara
Santarem

Manaus
Boca dos Botos

Devils Island

BridgetownFort-de France

St. John’s
Carambola Beach

San Juan

Miami

Seabourn Quest *****



Thailand, Vietnam & Maleisië

vanaf  € 5.999 pp

CRUISEPromos

Filippijnen & Kota Kinabalu

Veranda Suite

Vertrekdata: 8 & 22 januari, 19 febr. & 5 maart 2023

vanaf  € 6.499 ppVeranda Suite

15 dagen van/naar Singapore

15 dagen van/naar Singapore

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting, havengelden & taksen.
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* Getoonde prijs geldig voor vertrek 8/1/23

Singapore

Bangkok

Ko Kood
Sihanoukville

Ho Chi Minh City

Kuala Lumpur
Malacca

              Veranda Suite   Penthouse Suite
 
                  € 5.999 pp                         € 14.699 pp

Schip: Seabourn Encore *****

              Veranda Suite   Penthouse Suite
 
                  € 6.499 pp                         € 15.199 pp

Singapore

Puerto Princesa

Coron

Manilla

Boracay

Kota Kinabalu

Schip: Seabourn Encore *****

Van 5 tot 29 februari 2023



PREMIUM+

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

11-daagse cruise vanuit Oranjestad
vanaf  € 2.580pp

Van 10 tot 20 maart 2023

Schip: Sirena ****+ 
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Zuid-westelijke Caraïben

     Buitenhut                  Balkonhut            Concierge Veranda        
 
    € 2.580 pp                € 2.990 pp      € 3.200 pp

Castries

St. George’s
Bridgetown

Roseau

Oranjestad
Willemstad

Kralendijk

Iles des Saintes

Kingstown



Schip: Vista ***** 

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de la Palma

Santa Cruz de Tenerife
Arrecife

Agadir

Casablanca

Cadiz

Barcelona

Canarische Eilanden & Marokko

CRUISEPromos

Spanje & Portugal - Paasvakantie 2023

€ 2.460 pp

11-daagse cruise van Lissabon naar Barcelona
van 3 tot 10 april 2023

vanaf  € 3.640  pp

8-daagse cruise van Lissabon naar Barcelona

 vanaf
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23 september tot 3 oktober 2024

    Balkonhut          Concierge Veranda     Penthouse Veranda
 
   € 3.640 pp                  € 3.950 pp           € 5.240 pp

    Buitenhut                  Balkonhut          Concierge balkonhut  
 
    € 2.460 pp               € 3.230 pp      € 3.460 pp

met 2 dagen in Sevilla

Lissabon

Tangier

Portimoa

Melilla

Ibiza
Sevilla

Barcelona

Schip: Sirena ****+ 

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, 
vermelde EXTRA voordelen + OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet 
+ keuze uit gratis drankenpakket of (tot) $300  boordkrediet/hut + of (tot) 3 
excursies pp (afhankelijk v/d lengte van de cruise), havengelden en taksen.

EXTRA bij ATC Cruises: inbegrepen fooien + $ 200 boordkrediet/hut



Cruisen is genieten. Genieten in alle luxe en van de 

vele faciliteiten die je aan boord van je cruiseschip 

terugvindt, en dat terwijl je hotelkamer met je meevaart. 

Maar cruisen is meer dan varen alleen. Het gaat om 

de wereld ontdekken, vanop het water, naar de meest 

bijzondere (natuur)bestemmingen, andere culturen en 

lokale tradities die je het mooiste laten zien van wat onze 

blauwe planeet te bieden heeft. Met de (Europese) zomer 

achter ons, trekken veel schepen naar warmere oorden, 

zoals de Caraïben, Azië of Dubai. Maar ook expedities 

naar Antarctica of andere extreme gebieden zijn steeds 

populairder. Informeer je vooraf goed bij je cruise- of 

reisspecialist over de bestemming én over het schip. Elke 

cruise is uniek, dus geniet van elke moment !

Dit is jouw moment, geniet ervan !
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10 dagen van Seoul naar Otaru, Deluxe Veranda Suite 

vanaf  € 10.325 pp

Seoul & Japan

22

DELUXE

Buenos Aires

Ushuaia
Kaap Hoorn

Punta Arenas

Inner Fjords

Castro
Puerto Montt

Valparaiso

Expeditiecruise Kaap Hoorn & Chileense Fjorden

15 dagen van Buenos Aires naar Valparaiso

vanaf  € 11.695 pp

Van 6 tot 19 maart 2023: overnachting in de haven

Busan Matsuyama
Shingu

Shimizu
Tokyo

Hachinohe

Muroran

OtaruSchip: Scenic Eclipse *****+

Van 12 tot 21 juni 2023

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Scenic all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in een Deluxe Veranda Suite, binnenlandse vluchten/vervoer, transfers 
& hotelovernachting indien van toepassing, fooien, wifi, Scenic Discovery 
excursies, havengelden & taksen.

Seoul

Van Seoul naar Busan 
per hogesnelheidstrein

+ EXTRA : € 1.500 pp ‘air credit’ voor de vluchten

+ EXTRA : € 1.000 pp 
‘air credit’ voor de vluchten

Het ultra luxe discovery yacht Scenic Eclipse overtreft alle 
verwachtingen. Met bijna evenveel bemanningsleden als 
gasten geniet u van een ongeëvenaarde persoonlijke service. 
Van de Senses Spa en Wellness Area tot de uitgebreide keuze 
uit tien diner-ervaringen, ruime (observatie) lounges en bars, 
zelfs een duikboot en 2 helikopters vind je er aan boord! Het 
professionele 20-koppige Polar Discovery team neemt je mee 
naar de meest bijzondere plekken ter wereld. Alle excursies, 
lezingen, (butler)service en zelfs je persoonlijke parka zijn 
inbegrepen. Het schip biedt plaats aan max. 228 passagiers 
(200 tijdens de expeditiecruises in poolgebieden).



Antarctica

Zuidelijke Caraïben & Panama

vanaf  € 6.545 pp
11 dagen van Barbados naar Panama, 

CRUISEPromos

Inbegrepen voor deze cruise: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting, dranken bij de maaltijden, fooien, wifi, geselecteerde excursies, 
transfers luchthaven-schip, havengelden & taksen. 

CRUISEPromos 23

Nog een nieuwigheid op de markt van kleinschalige schepen, 
is het nieuwe yacht van Emerald Cruises. Op Emerald Azzurra 
is er plaats voor max. 100 passagiers. Het superyacht biedt 
een zeer aparte, intieme cruisebeleving met tal van (culturele 
en actieve) excursies en originele vaarroutes. In de zomer een 
waaier aan cruises langsheen de Griekse Eilanden, het kanaal 
van Korinthe en Turkije. In de winter de minder voor de hand 
liggende bestemmingen van de Caraïben en Midden-Amerika. 
Of dichterbij: unieke cruises door het Suezkanaal, Egypte en de 
Rode Zee !

Vraag bij je cruisespecialist naar het volledige aanbod; en lees 
zeker ook het verslag over dit schip in Cruise Magazine vanaf 
pag. 32

Small is beautiful

Bridgetown

Mayreau Island

Oranjestad

Willemstad
Cabo de la Vela

Santa Marta
Cartagena

San Blas Islands

Panama City

Schip: Emerald Azzurra ****+

* vertrek 13/2/24: vaarroute in omgekeerde volgorde

Vertrek: 6 januari of 13 februari 2024 *

                   Buitenhut     Suite met balkon
 
                  € 6.545 pp                          € 8.265 pp

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

Afrika 2024

vanaf  € 12.670 pp

Lissabon naar Kaapstad, 25 dagen 

TOT 52 GRATIS 
EXCURSIES

Seven Seas Splendor *****+

12 november tot 6 december 2024 : overnachting in de haven

Veranda Suite             Superior Suite            Concierge Suite  
 
   € 12.670 pp                € 13.910 pp                € 15.340 pp
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DELUXE

Beleef de wereld in stijl
Ontdek met Regent Seven Seas ook de langere cruises en 
unieke vaarroutes. Waarom eens niet rondom Afrika, een langer 
verblijf in Alaska of een ontdekkingscruise langs de minder 
gekende havens van de Baltische Zee?

Lissabon

Agadir
Arrecife

Santa Cruz

Mindelo Dakar
Banjul

Abidjan
Sekondi-Takoradi

Lomé

Sao Tomé

Walvisbaai

Kaapstad



Alaska, Inside Passage & Vancouver Island

€ 9.640 pp
van 15 tot 29 mei 2024

Rondreis vanuit Vancouver, 15 dagen 

        vanaf
Baltische Zee

vanaf  € 7.430 pp

CRUISEPromos

Lissabon naar Kaapstad, 25 dagen 

Van 30 juni tot 10 juli 2023

Seven Seas Splendor *****+

Kopenhagen naar Stockholm, 11 dagen 

Seven Seas Voyager *****+
Seven Seas Voyager *****+
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Veranda Suite             Superior Suite            Concierge Suite  
 
    € 7.430 pp                 € 8.145 pp                € 8.825 pp

TOT 45 GRATIS 
EXCURSIES

Kopenhagen

Rostock

Ronne

Gdansk

Klaipéda

Riga

Tallinn

Visby

Turku
Helsinki

Stockholm

Seven Seas Splendor *****+

Veranda Suite             Superior Suite            Concierge Suite  
 
    € 9.640 pp                 € 10.680 pp               € 11.810 pp

Vancouver
Victoria

Wrangell

Juneau
Skagway

Sitka

Hubbard GlacierSeward

Tracy Arm Point

Ketchikan

TOT 75 GRATIS 
EXCURSIES

Seven Seas Explorer *****+

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de suite, vermelde inbegrepen voordelen, havengelden & taksen. 

EXTRA bij deze cruise: $ 400 boordkrediet/suite !



Met meer dan 330 bestemmingen op 15 schepen, voel je je 
overal ter wereld meteen thuis op de schepen van 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.

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

Meer tijd voor jezelf met 
  Princess Medallion

Voorjaarscruise 2023 
Spanje & Portugal

   Binnenhut                  Balkonhut                  Mini-suite  
 
   € 1.530 pp                   € 1.920 pp                € 2.215 pp

Rondreis vanuit Southampton, 15 dagen 
vanaf  € 1.530 pp

Van 1 tot 15 april 2023

Schip: Sky Princess ****

incl. Princess Plus

PREMIUM
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Southampton

Vigo

Lissabon

Cadiz Malaga Cartagena

Gibraltar

Bilbao

La Rochelle

+ EXTRA: $100pp boordkrediet bij boeking voor 30/09/22



Hawaii & Los Angeles

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.700 pp                   € 2.235 pp                € 2.690 pp

Rondreis vanuit Los Angeles, 15 dagen 

vanaf  € 1.700 pp
Van 31 januari tot 15 februari 2023

Schip: Crown Princess ****

Rondreis vanuit Fort Lauderdale, 11 dagen 
Reeds vanaf  € 1.005 pp incl. Princess Plus

Van 2 tot 12 maart 2023

CRUISEPromos

Los Angeles

   Binnenhut                  Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.005 pp                   € 1.275 pp                € 1.650 pp

incl. Princess Plus

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

Hilo

HonoluluKauai

Maui

Ensenada

+ EXTRA: tot $50pp boordkrediet bij boeking voor 30/09/22

+ EXTRA: tot $50pp boordkrediet 
bij boeking voor 30/09/22



DELUXE

Expeditiecruise Finland & Zweden

Helsinki naar Hamburg, 12 dagen 

vanaf  € 5.999 pp

Van 4 tot 16 juni 2023

   Vista Suite                 Veranda Suite               Deluxe Suite
  
   € 5.999 pp                  € 6.799 pp                € 7.899 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)

Zorgeloos cruisen met álle 
      inbegrepen comfort 
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Helsinki Ulko Island
Oro Island

Rauma

Kalajoki
Oulu

Valsorama
Omskoldsvik

Gnaggen

Gotska Island

Christiando Island
Hamburg

Schip: Silver Wind ****+



Zomercruise IJsland
Rondreis vanuit Reykjavik, 11 dagen 

vanaf  € 4.250 ppvan 14 tot 24 juli 2023

CRUISEPromos

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

   Vista Suite                 Veranda Suite               Deluxe Suite  
 
   € 4.250 pp                  € 4.999 pp                € 5.499 pp

Schip: Silver Spirit *****

CRUISEPromos 29

Reykjavik

Patreksfjordur Siglufjordur

Akureyri Husavik

SeydisfjordurDjupivogur

Torshavn

Heimaey

Schip: Silver Moon *****+



Van Lissabon naar Rome, 13 dagen 

vanaf  € 3.750 ppVan 4 tot 16 april 2023

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
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DELUXE

West-Middellandse Zee

Lissabon

Cadiz

Tanger

Malaga

Valencia
Palma

Barcelona

Marseille
Monte Carlo

Portofino

Civitavecchia

Schip: Silver Dawn *****+

   Vista Suite              Panorama Suite             Veranda Suite
 
   € 3.750 pp                  € 4.190 pp                € 4.815 pp

New York Newport

Boston

Portland Halifax

Charlottetown
Saguenay

Quebec City

Schip: Silver Shadow *****



Van Lissabon naar Rome, 13 dagen 

CRUISEPromos

Rondreis vanuit Athene, 16 dagen 

Van 2 tot 17 juli 2023
Vanaf  € 4.750 pp
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   Vista Suite              Panorama Suite             Veranda Suite
 
   € 4.750 pp                  € 6.250 pp                € 6.850 pp

Athene

Haifa

Ashdod

Istanbul

Rhodos

Kusadasi
Bodrum

Paphos

Alexandrië

Heraklion

Schip: Silver Spirit *****

Egypte, Israël & Turkije

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



Met Norwegian Cruise Line heb je deze winter de keuze 
uit een ruim aanbod zonzekere bestemmingen. Norwegian 
Sun vaart vanaf einde november naar de Canarische 
Eilanden. Dit meer intieme schip uit de vloot – met plaats 
voor maximaal 1.936 passagiers – staat garant voor een 
heerlijk relaxte wintercruise vanuit Malaga, Lissabon óf 
Tenerife. Kies je voor de Caraïben, dan mag je je in eerste 
plaats verwachten aan spektakel. Deze cruises – met vertrek 
vanuit Orlando óf Miami –  worden aangeboden met 
de nieuwste, grote familieschepen Norwegian Prima en 
Norwegian Encore. Hoe dan ook, op alle schepen zijn de 
vele muzikale en entertainment-shows ronduit spectaculair, 
en dankzij een ruime keuze aan restaurants en bars aan 
boord, is er voor ieders smaak wel wat te vinden.

Zonnige wintercruises 
Canarische Eilanden & Caraïben

Wintercruises met Norwegian Sun
11-daagse cruise Canarische Eilanden

vanaf  € 1.120 pp

COMFORT / FAMILIE
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Free at Sea-pakket inbegrepen !
• 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

Vertrek vanuit Malaga: 29 nov. 2022, 3 & 24 jan., 14 febr., 7 mrt. 2023
Vertrek vanuit Lissabon: 21 nov. & 1 dec. 2022, 5 & 26 jan., 16 febr., 9 mrt. 2023
Vertrek vanuit Santa Cruz de Tenerife: 4 dec. 2022, 8 & 29 jan., 19 febr. 2023

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.120 pp                     € 1.355 pp                       € 1.820 pp

GranadaCadiz

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Arrecife

Gibraltar

Schip: Norwegian Sun ****

Getoonde prijs geldig voor 
o.a. vertrek op 14/02/23. Nota 
ivm de route: vertrek 29/11 & 
01/12/22 = Puerto del Rosario 
ipv Funchal. Vertrek 21/11/22: 
ontscheping mogelijk in 
Malaga op 29/11/22 (9 ipv 11 
dagen)

Van 10 tot 15 juli 2022



vanaf  € 1.305 pp

CRUISEPromos

  vanaf  € 1.870 pp
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19 maart tot 2 april 2023
12-daagse cruise 
Canarische Eilanden & Marokko

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.120 pp                     € 1.355 pp                       € 1.820 pp

Granada

Vertrek vanuit Malaga: 13 jan. & 24 febr. 2023
Vertrek vanuit Lissabon: 15jan. & 26 febr. 2023

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.305 pp                  € 1.495 pp                       € 2.230 pp

GranadaCadiz

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Arrecife

Gibraltar

Agadir

Casablanca

Schip: Norwegian Sun

Getoonde prijs geldig voor vertrek 13/01/23

15 dagen 
    Canarische Eilanden & Marokko

   Binnenhut                    Buitenhut                  Balkonhut  
 
 € 1.870 pp                   € 2.080 pp                € 3.265 pp

Lissabon

Cadiz Granada

Funchal
Casablanca

Agadir

Arrecife

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de la Palma

SanSebastian de La Gomera Puerto del Rosario

Schip: Norwegian Sun



Italië & Griekse Eilanden

Rondreis vanuit Rome, 10 dagen 

vanaf  € 1.690 pp

    Binnenhut                    Buitenhut                     Balkonhut 
 
     € 1.690 pp                 € 2.075 pp                € 2.485 pp

Schip: Norwegian Breakaway****

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 14/08/2023

5 juni & 14 augustus 2023

Civitavecchia

Santorini

Mykonos

Corfu

Valletta

Messina

Napels

Livorno
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COMFORT / FAMILIE



vanaf  € 1.190 pp

CRUISEPromos

vanaf  € 1.295 pp

Schip: Seabourn Encore *****

8 dagen van/naar Orlando
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8-daagse cruise van en naar Miami

Vertrekdata: wekelijks van 13 nov. tot 11 dec. 2022 
        en van 8 jan. tot 9 april 2023

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.190 pp                    € 1.310 pp                       € 1.695 pp

Miami

Puerto Plata

St. Thomas

Tortola

Great Stirrup Cay

* Gebaseerd op vertrek 29/01/23.

Schip: Norwegian Encore ****

Port Canaveral

Cozumel

George Town
Ocho Rios

Great Stirrup Cay

Vertrekdata 2022: vrijdag 16 & 23 december
Vertrekdata 2023: wekelijks op zondag van 8 jan. tot 19 maart

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.295 pp                   € 1.499 pp                       € 1.835 pp

Schip: Norwegian Prima ****



DELUXE

Profiteer van sterk verlaagde prijzen op deze top-
expeditiecruises met professionele expeditieleiders en 
wetenschappelijke begeleiding. HANSEATIC inspiration 
zit boordevol technologische toepassingen, ultramoderne, 
interactieve faciliteiten en staat dan ook garant voor een nooit 
geziene cruise (expeditie-) ervaring.

Expedities met Hapag-Lloyd Cruises

Antarctica

Vanaf  € 11.520 pp
Van 24 januari tot 9 februari 2023
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Colombia, Ecuador & Panamakanaal

Puntarenas

Bahia Solano

Isla de la Plata

Puerto Bolivar

Isla Gorgona

Utria National Parl

Puerto Pina
Pearl Islands

Colon

     Buitenhut         Buitenhut fr. balkon            Balkonhut  
 
    € 6.455 pp                 € 7.145 pp               € 7.360 pp

Vanaf  
€ 6.455 pp

Van 14 tot 27 april 2023

Schip: HANSEATIC inspiration *****+

16-daagse cruise van/naar Ushuaia, 
met inbegrepen chartervluchten Buenos Aires - Ushuaia

     Buitenhut         Buitenhut fr. balkon            Balkonhut  
 
    € 11.520 pp            € 12.475 pp               € 13.140 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de suite, gevulde minibar (softdrinks), fooien, havengelden & 
taksen. Prijzen voor vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag

Ushuaia

Stanley

Grytviken

South Orkney Eilanden

Drake Passage

Antarctica

Panamakanaal

South Shetland Eilanden



Reis in 2023 mee over de Great Lakes naar Milwaukee

12 dagen Windsor (Detroit River) tot Milwaukee

vanaf  € 6.595 pp

   Buitenhut               Frans balkon                  Balkonhut  
 
     € 6.595 pp                 € 7.250 pp                € 7.640 pp

Schip: HANSEATIC inspiration *****+

+ EXTRA: € 200 boordkrediet pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, hotelovernachting ter 
plaatse voor aanvang van de cruise, minibar in de suite, excursies 
en landings met zodiac, gratis gebruik van de interactieve Ocean 
Academy, briefings, presentaties en lezingen van gespecialiseerde 
natuurgidsen en expeditieleiders, uitgebreide spa- en fitness 
faciliteiten, transfers ter plaatse, havengelden & taksen. 
EXTRA: € 200 boordkrediet/pp bij boeking voor 30/9/22. 

Windsor

Parry Sound

Killarney

Tobermory

Sault Sainte Marie
Mackinac Island

Sturgeon Bay

Milwaukee

Expeditiecruises zijn niet altijd synoniem aan ruige zeereizen 
naar de Noord- of Zuidpool. Met Hapag-Lloyd Cruises reis 
je aan boord van HANSEATIC inspiration – een state of the 
art expeditieschip – over de grote meren. Een avontuurlijke 
tocht langs de échte ‘wilderness’ van de VS en Canada. 
Ontdek de vele facetten van dit prachtige en veelzijdige 
landschap. Door de inbegrepen landings met de eigen 
zodiacs aan boord van het schip en deskundige uitleg van 
de expeditieleiders, beleef je elke dag des te intenser en 
haal je het maximum uit je reis. 

11 tot 22 juni 2023
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incl. vluchten

AANBOD INCLUSIEF VLUCHTEN

16-daagse cruise van/naar Ushuaia, 
met inbegrepen chartervluchten Buenos Aires - Ushuaia



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



UNIEKE
GROEPSREIS met ATC CRUISES
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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


