
ONZE GROEPSREIZEN: 
Service, ontzorging en exclusieve voordelen  

 

    
Wie al met ons meegereisd is tijdens een van onze begeleide cruises, kan het beamen. Dit zijn 
geen klassieke groepsreizen met een vooraf vastgelegd dag-tot-dag programma. Centraal in 
onze dienstverlening staat de totale ontzorging. Een vlekkeloze service en persoonlijke opvol-
ging van je reisdossier mag je uiteraard voor al onze reizen verwachten, maar voor de groeps-
reizen gaan we graag nog een stapje verder.

Tijdens het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoeveel extra planning een cruise anno 2021 
vraagt. Denk maar aan alle PLF-formulieren, attesten en QR-codes die je moet kunnen voorleg-
gen.  Geen nood, we nemen het graag van je over. Hetzelfde geldt voor alle andere adminis-
tratieve voorbereidingen.

Tijdens de cruise zorgen we ook steeds voor een dagelijks aanspreekmoment met een van 
onze medewerkers. Praktische vragen, het reserveren of helpen uitstippelen van uitstappen en 
excursies, we helpen je met plezier !

Ontdek in dit overzicht alvast onze groepsreizen voor 2021 tot 2023. Begeleiding is gegaran-
deerd vanaf 10 verkochte hutten. Houd zeker ook onze nieuwsbrieven in het oog voor meer 
informatie hierover.

Online check-in ? 
ATC zorgt ervoor !

QR -codes voor 
onderweg? ATC  

zorgt ervoor !

PLF bij aankomst 
of retour? ATC  
zorgt ervoor !



Beleef samen met ons Nieuwjaar aan boord

12-daagse groepsreis 
Oud & Nieuw 
vanaf € 2.870 pp 
(* vluchten H/T € 540 pp) 

28 dec. ‘21 tot 8 jan. 2022
CANARISCHE EILANDEN & MADEIRA
Schip: Azamara Journey ****+

Getoonde prijs geldig voor een binnenhut op basis van dubbele bezetting. Fooien & dranken inbegrepen. * Pakket 
met vluchten H/T met TAP Air Portugal & transfers ter plaatse vanaf € 540 pp. Buitenhut vanaf € 3.115 pp; balkonhut 
vanaf € 3.360 pp



LAATSTE HUTTEN !

11 dagen 
Hoogtepunten v/d Midd. Zee 

vanaf € 1.990 pp 

Getoonde prijs geldig voor een buitenhut op basis van dubbele bezetting. Fooien & wifi inbegrepen + keuze uit gratis 
drankenpakket of $600 boordkrediet/hut of 3 excursies pp. Balkonhut vanaf € 2.439 pp

28 okt. tot 7 nov. 2021
NAJAARSCRUISE WEST-MIDDELLANDSE ZEE
Schip: Riviera *****



PAASVAKANTIE 2022

11 dagen
vanaf € 1.850 pp

1 tot 11 april 2022
ROME tot BARCELONA
 Schip: Nautica ****+

Getoonde prijs geldig voor een binnenhut op basis van dubbele bezetting. Fooien & wifi inbegrepen + keuze uit gratis 
drankenpakket of $600 boordkrediet/hut of 3 excursies pp. Buitenhut vanaf € 2.299 pp; balkonhut vanaf € 2.999 pp



ZOMERVAKANTIE 2022

15 dagen
vanaf € 3.420 pp

31 juli tot 14 aug. 2022
IJSLAND, SCHOTLAND & NOORWEGEN
 Schip: Rotterdam ****+

Getoonde prijs voor een binnenhut in dubbele bezetting. Inbegrepen: vervoer per autocar naar Amsterdam H/T vanuit 
Antwerpen, Signature drankenpakket & wifi + specialiteitendiner naar keuze + 2 excursies pp (ter waarde van  $200) 
Buitenhut vanaf € 4.045 pp; balkonhut vanaf € 4.460 pp 



LENTEBLOESEMS JAPAN 2023

11 dagen
vanaf € 3.240 pp

2 tot 12 april 2023
JAPAN & TOKYO
 Schip: Nautica ****+

Getoonde prijs geldig voor een binnenhut op basis van dubbele bezetting. Fooien & wifi inbegrepen + keuze uit gratis 
drankenpakket of $600 boordkrediet/hut of 3 excursies pp. Buitenhut vanaf € 3.620 pp; balkonhut vanaf € 5.060 pp



ZOMERVAKANTIE 2023 

met het GLOEDNIEUWE SCHIP van Oceania Cruises !

   
15 dagen

vanaf € 4.730 pp

4 tot 28 aug. 2023
SPANJE & DE ATLANTISCHE KUST
 Schip: Vista *****

Getoonde prijs geldig voor een buitenhut met Frans balkon (zie foto midden) op basis van dubbele bezetting. Fooien & 
wifi inbegrepen + keuze uit gratis drankenpakket of $800 boordkrediet/hut of 4 excursies pp. Balkonhut vanaf € 5.140 pp
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