
Canarische Eilanden & Caraïben
CRUISES WINTER 2022-23

Extra inbegrepen voordelen – competitieve prijzen 
moderne schepen - entertainment van topklasse



Free at Sea-pakket inbegrepen !

Inbegrepen voor alle cruises in deze brochure: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, vermelde ‘Free at Sea’ voordelen-pakket, havengelden & 
taksen. Huidige prijskorting reeds verrekend in de getoonde prijs en o.v.v. wijzigingen. 
Prijzen voor vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag. 

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

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.



11-daagse cruise Canarische Eilanden vanaf:

€ 975 pp

Wintercruises met Norwegian Sun

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

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)

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
      € 975 pp                     € 1.195 pp                       € 1.695 pp

GranadaCadiz

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Arrecife

Gibraltar



12-daagse cruise Canarische Eilanden & Marokko vanaf:

€ 1.020 pp

Wintercruises met Norwegian Sun

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

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.020 pp                  € 1.340 pp                       € 1.915 pp

GranadaCadiz

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Arrecife

Gibraltar

Agadir

Casablanca

Schip: Norwegian Sun

Getoonde prijs geldig voor vertrek 15/01/23



17 dagen trans-Atlantische 
route naar New York

Van 2 tot 18 april 2023

   Binnenhut                    Buitenhut                  Balkonhut    
 
   € 1.715 pp                  € 2.265 pp                € 3.210 pp

Vanaf  € 1.715 pp

9 of 15 dagen 
    Canarische Eilanden & Marokko

Van en naar Lissabon

Van Lissabon naar New York

Vanaf  € 1.105 pp

   Binnenhut                    Buitenhut                  Balkonhut  
 
  € 1.105 pp                    € 1.205 pp                € 1.660 pp

  € 1.450 pp                   € 1.795 pp                € 2.490 pp

19 of 25 maart tot 2 april 2023

9 dgn.

15 dgn.

** op 25 maart meer het schip aan in Santa Cruz de Tenerife; kiest u voor de verkorte 
route, dan scheept u hier in. De lange, 15-daagse route vertrek op 19 maart in Lissabon.

**

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

**

Lissabon
Cadiz

Funchal
Arrecife

Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife

Ponta DelgadaHorta

Bermuda

New York

Schip: Norwegian Sun

Schip: Norwegian Sun



8-daagse cruise van en naar Miami vanaf:

€ 895 pp

Caraïben cruises 2022-23

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

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
       € 895 pp                    € 1.050 pp                       € 1.290 pp

Schip: Norwegian Encore ****

Miami

Puerto Plata

St. Thomas

Tortola

Great Stirrup Cay

* Gebaseerd op vertrek 22/01/23.



8 dagen van/naar Orlando, reeds vanaf:

€ 1.260 pp

Wintercruises in de Caraïben

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

Inbegrepen voor alle cruises in deze brochure: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, vermelde ‘Free at Sea’ voordelen-pakket, havengelden 
& taksen. Huidige prijskorting reeds verrekend in de getoonde prijs en o.v.v. 
wijzigingen. Prijzen voor vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag. 

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.260 pp                   € 1.499 pp                       € 1.890 pp

Port Canaveral

Cozumel

George Town
Ocho Rios

Great Stirrup Cay

Gloednieuw schip !

* Gebaseerd op vertrek 19/02/23. 

Schip: Norwegian Prima ****



ATC Cruises - Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen  
Telefoon 03/236.89.39 - E-mail: reservations@atccruises.be - www.atccruises.be

Moderne vloot met veel faciliteiten en exclusieve attracties op de 
nieuwste schepen
Prijs-kwalitatieve cruises wereldwijd
Familievriendelijke rederij met losse kledijvoorschriften en ‘free 
seating’ tijdens de maaltijden
The Haven: een schip-in-schip concept, met luxueuzere verblijven 
en exclusieve ruimtes an faciliteiten
Uitgebreid voordelenpakket inbegrepen bij de cruises in deze 
brochure (Free at Sea)
ATC Cruises helpt u graag verder met vluchten, transfers en andere 
reisdiensten


