Editie Mei 2022

CRUISEPromos

2022 - 2023

Middellandse Zee - Noord-Europa - Caraïben – Alaska
Verre Oosten – Riviercruises - Groepsreizen
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.
Het Middellandse Zee-gebied met
ontelbare culturele hoogtepunten, de
bouwwerken van Gaudí in Barcelona,
de prachtige Amalfi-kust van Italië,
de witte huizen en kerken op de
Griekse eilanden en het diepblauwe
water langs de Adriatische Kust. Of
ga je voor de ruwe natuurpracht
van Noorwegen of IJsland? Tijdens
het winterseizoen heb je keuze uit
de vele Caraïben-cruises, maar ook
expedities naar Antarctica of andere
‘Grand Voyages’ behoren tot de
mogelijkheden.
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Waardering & service niveau
COMFORT / FAMILIE: cruiserederijen waarvan de vloot (meestal) bestaat uit grote
familie-vriendelijke schepen met veel attracties
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.
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.

Jouw smaak, jouw keuze

INHOUDSOPGAVE

REDERIJ		

SERVICENIVEAU

Cruiseschepen zijn er in alle maten en gewichten.
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die je helemaal laten opgaan in de bestemming,
natuurlandschap loodsen. Deze mini-brochure omvat

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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Groepsreizen 2022-2023
… meer ATC groepsreizen vindt u vanaf pag. 36

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.

Najaarscruise Dubaï, Qatar & Oman
Reis met ons mee op deze zonnige najaarscruise van 1001
nacht. Vanuit Brussel vlieg je rechtstreeks naar Dubai, waar het
schip aan het einde van de reis ook een extra dag en nacht
blijft liggen, ideaal om de spectaculaire bezienswaardigheden
van deze metropool te bezoeken. Nog meer architecturale
hoogstandjes vind je in Doha (Qatar) waar je de lokale sfeer
kan opsnuiven op de kilometerslange boulevard ‘Corniche’.
In Khasab kan je op ontdekking naar het fort, een bergsafari
maken of dolfijnen spotten vanop een lokale ‘dhow’. In Muscat
kan je niet voorbij aan de prachtige Sultan Qaboes-moskee;
verdwaal nadien in een van de souks. Cruisen doe je met
MeinSchiff6 van TUI Cruises, een mooi en middelgroot schip
met max. 2.500 passagiers. Aan boord geniet je van een allinclusive formule met ruime keuze aan restaurants en bars en
zeer uitgebreide spa- en wellnessfaciliteiten.

vanaf

€ 1.899 pp

incl. vluchten

Khasab
Doha
Dubai
Muscat

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.899 pp

€ 2.099 pp

€ 2.149 pp

Rondreis vanuit Dubai tijdens de Herfstvakantie, 8 dagen
Schip: MeinSchiff 6****
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Van 30 oktober tot 6 november 2022

* Inbegrepen: Cruise in all-inclusive formule op basis van dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit
Brussel, transfers ter plaatse, havengelden & taksen. Nederlandstalige begeleiding tijdens deze reizen is
gegarandeerd vanaf min. 10 verkochte hutten.

Nieuwjaarscruise op de Donau

28 dec. ’22 tot 4 januari 2023

Passau

Grein
Linz

Wenen
Bratislava
Budapest

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. Oud en nieuw vier je tijdens deze cruise in muziekstad
Wenen. Het Belvederepaleis en het aangrenzende park is
zeker een bezoek waard. Of maak een ritje op het oudste
reuzenrad ter wereld. Ook in Budapest kom je haast tijd
tekort; het iconische Parlementsgebouw mag je alvast niet
missen. Verder is het vooral de winterse sfeer en de vele
gezellige straatjes in de regio die deze cruise een warm
gevoel geven

Rondreis vanuit Passau, 8 dagen
* Inbegrepen: Cruise in all-inclusive formule (incl. fooien) op basis
van dubbele bezetting in de hut, vluchten vanuit Brussel, transfers
ter plaatse, stadsrondrit op dag van aankomst (Passau) en dag van
vertrek (vanuit München), havengelden & taksen.

Schip: Thomas Hardy ****

Buitenhut
€ 1.695 pp

vanaf

€ 1.695 pp

Buitenhut tussendek
€ 1.850 pp

incl. vluchten

Suite
€ 2.650 pp
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COMFORT / FAMILIE

Veel voordeel,
weinig zorgen, lage prijs !
Norwegian Cruise Line staat garant voor een

pleziervakantie voor de hele familie. Terwijl de jongere
gasten zich amuseren op een van de vele attracties of

interactieve activiteiten aan boord, kan de rest helemaal
tot rust komen aan het zwembad of in de uitgebreide

spa & wellness. Zoek je het wat exclusiever? Bekijk dan

Minicruise Adriatische Kust

zeker eens het aanbod aan suites in ‘The Haven’, een

apart gedeelte binnen het schip met aparte lounges en
eetgelegenheden.

De vele muzikale en spektakelshows zijn ronduit

spectaculair, en dankzij een grote keuze aan restaurants
en bars is er voor ieders smaak wel wat te vinden. Met

het ‘Free at Sea’ pakket heb je voor een kleine toeslag(*)
keuze uit vele extra’s: een inbegrepen drankenpakket

tijdens de ganse cruise, specialiteitendiners, korting op je

excursies, inbegrepen wifi, of gratis extra gasten/kinderen
in de kamer; zij betalen enkel havengelden en taksen (op
geselecteerde cruises).

Rondreis vanuit Triëste, 6 dagen

vanaf

Schip: Norwegian Gem****

Van 10 tot 15 juli 2022

Free at Sea upgrade voor slechts €99/pp voor de ganse cruise !

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 610 pp

€ 655 pp

€ 845 pp

Triëste
Split
Dubrovnik
Kotor

Corfu
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€ 610 pp

Griekenland & Italië

Vertrekdata : 26 aug., 15 sept. of 5 okt. 2022

Britse Eilanden
met vertrek uit Amsterdam

Rondreis vanuit Rome, 11 dagen
Norwegian Escape****

Livorno
Civitavecchia
Napels
Corfu

Athene

Messina

Mykonos
Santorini

Valletta

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.065 pp

€ 1.150 pp

€ 1.340 pp

Vertrek 2022:
10/20/30 juni, 24 juli, 3/23 aug.,
12/22 sept. of 2 okt. 2022

vanaf

€ 1.065 pp

* Gebaseerd op vertrek 30/06/22.

Kirkwall

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Huidige prijskorting reeds
verrekend in de getoonde prijs en o.v.v. wijzigingen. Prijzen voor vluchten &
transfers vrijblijvend op aanvraag. * Free at Sea Upgrade reeds vanaf € 99
pp. (toeslag voor cruises van 3-5 nachten: €99, cruise van 6-8 nachten: € 149/
pp;cruise van 9-11 nachten: € 199/pp; cruise van 12-14 nachten: € 249/pp).

Inverness
Edinburgh
Belfast
Dublin
Cork

Amsterdam
Portland

Southampton

Zeebrugge

Schip: Norwegian Dawn****

Amsterdam tot Southampton, 11 dagen
vanaf

Binnenhut

Buitenhut

€ 1.130 pp

€ 1.465 pp

€ 1.130 pp
Balkonhut

€ 2.270 pp

* Gebaseerd op vertrek 15/09/22. Routewijziging voor vertrek 26/08:
Liverpool i.p.v. Cork.
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COMFORT / FAMILIE

Alaska & de Inside Passage

Rondreis vanuit Seattle, 10 dagen

Icy Strait Point

Sitka

Skagway
Juneau
Ketchikan

Victoria

Schip: Norwegian Spirit****

vanaf

€ 925 pp

* Gebaseerd op vertrek 24/08/22.
Vertrekdata: 18/27 juli, 15/24 aug., 12 sept. 2022

Seattle

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 925 pp

€ 1.230 pp

€ 2.335 pp

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Huidige prijskorting reeds verrekend
in de getoonde prijs en o.v.v. wijzigingen. Prijzen voor vluchten & transfers
vrijblijvend op aanvraag. * Free at Sea Upgrade reeds vanaf € 99 pp. (toeslag
voor cruises van 3-5 nachten: €99, cruise van 6-8 nachten: € 149/pp;cruise van
9-11 nachten: € 199/pp; cruise van 12-14 nachten: € 249/pp).

+ GRATIS UPGRADE
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op tal van geselecteerde afvaarten
(bij boeking voor 31 maart ‘22).

Wintercruise Caraïben

Vertrek: wekelijks van 16 dec. t/m 19 mrt. 2023

NIEUW SCHIP !
Port Canaveral
Great Stirrup Cay

Cozumel
George Town

Ocho Rios

Schip: Norwegian Prima****

Rondreis vanuit Orlando, 8 dagen
vanaf

€ 1.099 pp

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.099 pp

€ 1.245 pp

€ 1.700 pp

Prijs gebaseerd op vertrek 29/01/23.
NOTA: géén vertrek op 30/12/22
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DELUXE

Zomercruises met EUROPA 2
Deze cruises met EUROPA2 – door velen nog steeds

beschouwd als ’s werelds beste cruiseschip – zijn het neusje

van de zalm voor alle golfliefhebbers. Tijdens elke cruise heb

je maar liefst 4 verschillende golf courses die je kan aandoen.
Denk maar aan het prachtige klifachtige terrein in Calvi

(Corsica) of de zacht glooiende heuvels van Golf Ibiza. Maar

ook als je geen golfspeler bent, word je hier van meet af aan
in de watten gelegd. 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 is Hapag-Lloyd een absolute
toprederij.

Spanje & Franse Rivièra

Malaga tot Monte Carlo, 8 dagen
Schip: EUROPA2 *****+

Vanaf

€ 4.690 pp

Van 18 tot 26 juli 2022

Ocean Suite

Veranda Suite

Grand Ocean Suite

€ 4.690 pp

€ 5.390 pp

€ 9.380 pp
Marseille

Ibiza

Palma

Monte Carlo
St. Tropez

Mahon

Malaga

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.
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: overnachting in de haven

12 tot 21 augustus 2022

Italië & de Balearen
Schip: EUROPA2 *****+
Portofino
Cannes

Livorno
Porto Santo Stefano
Calvi

Valencia

Civitavecchia

Mallorca
Ibiza

10 dagen van Mallorca naar Rome
Vanaf

€ 5.390 pp

Ocean Suite

Veranda Suite

Grand Ocean Suite

€ 5.390 pp

€ 5.990 pp

€ 10.630 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in
de suite, gevulde minibar, havengelden & taksen. Prijzen voor vluchten
& transfers vrijblijvend op aanvraag. Ocean Suite wordt toegekend op
garantiebasis (suitenummer wordt meegedeeld aan boord of kort voor
afreis)

CRUISEPromos 11

PREMIUM

8 dagen Griekenland & Turkije
Venetië

Schip: Oosterdam****+

Istanbul

Athene
Katakolon

• 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 de 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 specialiteitenrestaurants aan boord: Pinnacle Grill, Canaletto of Tamarind.

12

vanaf

Van 28 augustus tot 4 september 2022

Mykonos

€ 1.035 pp

incl. extra voordelen

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.035 pp

€ 1.245 pp

€ 1.295 pp

* NOTA: op deze route meert het schip effectief aan binnen de
lagune van Venetië (industriële haven van Marghera). Prima te
combineren met een verblijf ter plaatse.

11 dagen Scandinavië
Oslo

Stockholm

Göteborg
Arhus

Hamburg

Kopenhagen

Warnemünde

Schip: Nieuw Statendam****

vanaf

€ 1.499 pp
incl. extra voordelen

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.499 pp

€ 1.870 pp

€ 2.025 pp

8 dagen Fjorden met Geiranger & Bergen
Van en naar Amsterdam

vanaf

Van 6 tot 16 juli 2022

€ 1.195 pp
incl. extra voordelen

Vertrek: 19 juni, 11 & 25 sept. 2022

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.195 pp

€ 1.450 pp

€ 1.555 pp

Prijs gebaseerd op vertrek 19/06/22.
Alesund
Geiranger
Bergen

Schip: Rotterdam****+

Eidfjord

Amsterdam

Schip: Rotterdam****

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

Boek met vertrouwen aan
		
flexibele voorwaarden
Een zorgeloze cruise begint met een optimale bescherming
en volledige flexibiliteit om je plannen te wijzigen indien

nodig. Het Worry-Free Promise-programma biedt je deze
cruisebescherming – voor en tijdens je reis – en zorgt

voor je gemoedsrust dankzij verbeterde gezondheids- en

veiligheidsprotocollen aan boord en aan wal. De Worry Free
promise is geldig voor cruises met afreis tot 30/09/22.
Gedetailleerde info vind je op hollandamerica.com

Adriatische Kust & West-Middellandse Zee

Van 4 tot 16 september 2022
Venetië

Toulon

Villefranche-sur-mer
Livorno

Dubrovnik
Civitavecchia

Barcelona

Napels

Sarande

Katakolon

Schip: Oosterdam****
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Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.870 pp

€ 2.125 pp

€ 2.490 pp

vanaf

€ 1.870

pp

+ extra voordelen

Dit is de droomcruise voor elke geschiedenisliefhebber.
Topsteden als Rome, Venetië of Barcelona gaan nooit
vervelen en je vindt er altijd wel wat nieuws om te bezoeken.
De haven van Katakolon is de toegangspoort tot de
Peloponessos, een van de meest intrigerende en minst
bekende gebieden van Griekenland. Het eeuwenoude
Olympia is een van de mooiste overblijfselen uit de
klassieke wereld. Vanuit Sarande in Albanië moet je beslist
een daguitstap maken naar Butrint. Het werd al bewoond
sinds de prehistorie en was doorheen de geschiedenis
een belangrijke stopplaats voor diverse handelroutes.
Er zijn overblijfselen uit zowat alle periodes, maar vooral
de Romeinse overheersing is er nu nog het beste te zien.
Gebruik je excursiekrediet tijdens deze cruise maximaal en
laat je onderdompelen in de rijke culturele geschiedenis.

Schip: Nieuw Statendam****

Fort Lauderdale
Half Moon Cay

Oranjestad

Wintercruise Caraïben &
ABC-eilanden

Willemstad

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 935 pp

€ 1.180 pp

€ 1.370 pp

Voel het poederwitte zand en het helderblauwe water
tijdens deze 8-daagse wintercruise naar Half Moon Cay, het
exclusieve privé-eiland van Holland America Line. Ervaar
de heel aparte sfeer op het levendige Aruba en het serene
Curaçao.

8 dagen vanaf

€ 935 pp
incl. extra voordelen

* Prijs gebaseerd op vertrek 12/11/22. Inbegrepen voor al deze cruises: Cruise in
volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, vermelde extra voordelen
‘Have it all’, havengelden & taksen. Prijs voor vervoer/vluchten op aanvraag.

Vertrekdata: 12 nov. & 10 dec. 2022, 25 febr. & 25 maart 2023

15

COMFORT / FAMILIE

Corsica
Al in de Oudheid gaven de Grieken de naam ‘Kallistê’
(de mooiste) aan het uiterst charmante Corsica. Deze
cruise neemt je mee op een ontdekkingsreis langs
o.a. Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia en l’Île Rousse.
Dankzij de kleinschaligheid van het schip en de korte
afstand tussen de aanleghavens heb je overal ruim
voldoende tijd om de bestemmingen te bezoeken en
in alle rust te genieten van een zalige vakantie. Vergeet
je stapschoenen niet in te pakken, want Corsica is een
paradijs voor wandelliefhebbers. Op de vertrekken in juli
en augustus geniet je bovendien van een gratis upgrade
en soloreizigers betalen géén toeslag.
Schip: Rotterdam****+
Nice

L’Ile de Rousse

Bastia

Porto Vecchio
Bonifacio

Rondreis vanuit Nice, 8 dagen
vanaf

€ 2.130 pp

Geen SINGLE toeslag !

Buitenhut

Buitenhut tussendek

Bovendek

€ 2.130 pp

€ 2.380 pp

€ 3.130 pp

Prijs gebaseerd op vertrek in juli en augustus

Vertrek: wekelijks van 10 juni tot 7 oktober 2022
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Porto & de Douro-vallei

RIVIERCRUISES

Ontdek Porto en de Douro-vallei met CroisiEurope. Porto
per tram verkennen is een absolute must; ontdek zeker
ook het trammuseum, een onvergetelijke reis door de
tijd. De Gouden Rivier is over een lengte van bijna 200
km omringd door wijngaarden en wilde, ongerepte
natuur. Hier en daar zijn er rivierdammen en sluizen die
de rivier moeten temperen. Als gast aan boord ga je
door de gigantische sluis van Carrapatello, de hoogste
van Europa met 35 m hoogteverschil. Guimarães met
Middeleeuwse centrum en de dynamieke studentenstad
Salamanca zijn ook niet te missen.

Pinhao

Porto

Regua

Ferradosa
Barca d’Alva

Vega de Terron

Salamanca

Rondreis vanuit Porto, 8 dagen
vanaf

€ 1.385 pp

Buitenhut

Buitenhut tussendek

Bovendek

€ 1.385 pp

€ 1.560 pp

€ 1.615 pp

Prijs gebaseerd op o.a. vertrek 18/07/22
5-anker schip van CroisiEurope

Vertrekdata 2022: 5/12/19/22 juni, 1/8/15/16/18/23/27/30
juli, 3/10/11/12/18 aug.
* Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, dranken aan tafel en doorheen de dag, havengelden &
taksen.
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DELUXE

Zorgeloos cruisen met álle
		
inbegrepen comfort
• Inclusief vluchten bij elke cruise (business-klasse
binnen Europa)
• Inclusief excursie in elke haven
• Inclusief transfers luchthaven-schip (heen/terug)
• Inclusief limo transfer vanaf uw voordeur naar de
luchthaven (heen/terug)
• Inclusief fooien en servicekosten
• Inclusief alle dranken (o.a. vele premium brands)

Azoren & Canarische Eilanden

Jayapura

Schip: Silver Muse *****
Makassar

Horta Faial

Lissabon

Komodo

Bali

Ponta Delgada Sao Miguel

Madang

Wewak

Alotau
Cairns
Townsville

Brisbane

Funchal

Santa Cruz

Schip: Silver Moon *****

Arrecife

€ 5.700 pp

Nieuwjaar in Papoea-Nieuw Guinea !

Puerto Rosario

18

EXTRA $400 boordkrediet/
suite, exclusief bij ATC Cruises

Vista Suite

Panorama Suite

Veranda Suite

€ 5.700 pp

€ 6.300 pp

€ 6.900 pp

18 tot 30 oktober 2022

Sydney

Schip: Silver Shadow *****

Rondreis vanuit Lissabon, 13 dagen incl. Business Class vluchten

vanaf

Airlie Beach

vanaf

€ 7.750 pp

incl. vluchten

10% prijskorting,
exclusief bij ATC Cruises

Vista Suite

Classic Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

€ 7.750 pp

€ 9.270 pp

€ 9.900 pp

Van Bali naar Sydney, 19 dagen

21 december ’22 tot 8 januari 2023

Najaarscruise Griekenland & Israël

Rondreis vanuit Athene, 12 dagen
Schip: Silver Spirit *****
Athene

Kusadasi
Antalya

Mykonos
Souda

Rhodos

Haifa
Ashdod

Vista Suite
€ 5.580 pp

Adriatische Kust 2023
Rondreis vanuit Venetië, 8 dagen
van 9 tot 16 augustus 2023

Vista Suite

vanaf

Panorama Suite

€ 4.600 pp

Venetië

€ 5.580 pp

incl. vluchten

Classic Veranda Suite

Triëste

EXTRA $400 boordkrediet/
suite, exclusief bij ATC Cruises

Split
Hvar

Schip: Silver Spirit *****

Van 10 tot 21 november 2022

Vanaf

€ 6.750 pp

incl. vluchten

€ 5.500 pp

Zadar

€ 6.120 pp

Classic Veranda Suite

€ 4.600 pp

€ 5.100 pp

Opatija

Panorama Suite

Dubrovnik

Schip: Silver Spirit *****

Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service op basis van
dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel (Business-klasse binnen Europa,
Economy-klasse buiten Europa), transfers luchthaven-schip, EXTRA boordkrediet
of andere (prijs)voordelen zoals vermeld. Prijskorting werd reeds verrekend in de
getoonde prijs.
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EXPEDITIE

Expeditiecruisen…
			
kan je leren
Een expeditiecruise met Silversea is in geen enkel opzicht
te vergelijken met andere rondreizen over water of land.
De schepen brengen je op de meest afgelegen plekken

ter wereld, steeds met respect voor de omgeving en lokale

bevolking. Als gast aan boord word je meegenomen in een
reisavontuur dat ál je zintuigen op scherp zet.

Bij de meeste expeditiecruises staat de natuur en het

(wild)leven centraal: van lieflijke orang-oetans in de machtige
tropische regenwouden tot gigantische pinguïnkolonies

op buitenaards Antarctica. Kies je voor een expeditie rond

Spitsbergen en Arctisch gebied – waar de ijsbeer thuis is – of
ga je liever snorkelen met zeeschildpadden?

20

…Je bent niet alleen

Expeditiecruises zijn een bijzonder intense, meer

intieme vorm van cruisen. De band die je schept met

andere gasten aan boord, is er vaak een voor het leven.
Bovendien zorgen de vele experts aan boord voor

een nog uniekere reiservaring. Natuurwetenschappers
en specialisten geven lezingen aan boord, dagelijkse

briefings worden gegeven en expeditieleiders zorgen

ervoor dat je niets mist en optimaal kan genieten van elk
moment ter plaatse.

Verkenning op zee

Dankzij de professionele zodiacs – de rubberen bootjes

waarmee de meeste uitstappen mee worden gemaakt –

kom je op afgelegen plekken die anders niet te bereiken
zijn. De sportievelingen kunnen gaan snorkelen of op
kayak-expeditie.

Avontuur aan land

Ook aan land gaat de expeditie verder, en tonen de

gespecialiseerde gidsen en reisleiders je heel wat méér

dan de zoveelste klassieke sightseeing tour. Als gast word

EXPEDITIESCHEPEN:
Silver Origin (2020) Galapagos, max. 100 gasten

Silver Wind (1995, laatste renovatie 2021), max. 274 gasten

je echt actief betrokken bij wat elke plaats te bieden heeft,

Silver Cloud (1994, laatste renovatie 2017),

groter wordt.

Silver Explorer (laatste renovatie 2018), max. 144 gasten

waardoor je nieuwsgierigheid om bij te leren enkel maar

cross-over schip voor max. 254 gasten

Genieten aan boord

Na lange, intensieve dagen wil je natuurlijk even

helemaal tot rust komen en vooral: lekker eten. Ook

hier toont Silversea zijn uitmuntende zin voor service.
Het altijd vriendelijke personeel zorgt voor perfect

onderhouden suites én gastronomische verwennerij in de
specialiteitenrestaurants.

CRUISEPromos 21

Expeditiecruise Costa Rica &
Zuid-Amerika
Puntarenas tot Guayaquil, 12 dagen
vanaf

€ 5.850 pp

incl. vluchten
10% prijskorting,
exclusief bij ATC Cruises

EXPEDITIE

Playa Panama

Classic Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

€ 5.850 pp

€ 6.660 pp

€ 7.560 pp

27 oktober tot 7 november 2022

Puntarenas
Herradura

Golfo Dulce

Darien Jungle
Utria National Park

Gorgona Eiland
Puerto Lopez

Guayaquil
Machala

Schip: Silver Wind *****
: overnachting in de haven
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Vista Suite

Antarctica

TIP: lees hierover ook de testimonial in
Cruise Magazine vanaf pag. 32

Rondreis vanuit Puerto Williams, 11 dagen
van 12 tot 22 december 2022

vanaf

€ 12.330 pp

incl. vluchten

Schip: Silver Wind *****

Puerto Williams
Kaap Hoorn

Drake Passage

€ 12.330 pp

South Shetland Eilanden
Antarctic Sound

10% prijskorting,
exclusief bij ATC Cruises

Classic Veranda Suite

Antarctic Peninsula

Deluxe Veranda Suite
€ 14.220 pp

Medallion Suite
€ 18.360 pp

Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service op basis
van dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel transfers luchthavenschip. Prijskorting werd reeds verrekend in de getoonde prijs.
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®
Nu altijd inbegrepen:
• Classic dranken pakket
• Fooien
• WiFi
PREMIUM

West-Middellandse Zee & Corsica

Middellandse Zee & Malta

Celebrity Edge ****+

Portofino
Cannes

Ajaccio

Barcelona
Katakolon

Valletta

Athene

Santorini

Rhodos

Van Rome naar Barcelona, 11 dagen

€ 1.685 pp

Binnenhut
€ 1.685 pp

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 13/06/21

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.250 pp

€ 2.365 pp

Vertrek: 13 juni, 11 juli, 5 sept. 2022
LEES HET VERSLAG IN CRUISE MAGAZINE VANAF PAG. 18
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Civitavecchia

Mykonos
Palma

Celebrity Beyond ****+

vanaf

Livorno

Civitavecchia

Barcelona

vanaf

Van Rome naar Barcelona, 8 dagen

€ 1.225 pp

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 13/08/21

Binnenhut
€ 1.225 pp

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.525 pp

€ 1.830 pp

Vertrek: 18 juni, 2/16/30 juli, 13 aug. 2022
Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Celebrity all-inclusive op basis van
dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. o.v.v. beschikbaarheid. Route
kan per vertrek enigszins verschillen.

COMFORT / FAMILIE

Spektakel op zee voor
jong en oud

Zomercruises in Europa

West-Middellandse Zee

IJsland & Ierland

vanaf

€ 1.360 pp

Rondreis vanuit Amsterdam, 13 dagen
Akureyri

Schip: Jewel of the Seas ****

Reykjavik

La Spezia
Marseille
Civitavecchia

Barcelona

Napels

Palma

Belfast
Liverpool

Schip: Wonder of the Seas ****

NIEUW SCHIP !

Rondreis vanuit Barcelona, 8 dagen

vanaf

€ 905 pp

Getoonde prijs geldig voor vertrek 17/06/2022

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 905 pp

€ 1.199 pp

€ 2.360 pp

Vertrek wekelijks op zondag van 5 juni tot 23 oktober 2022

Zeebrugge

Cork

Binnenhut
€ 1.360 pp

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.485 pp

€ 2.250 pp

Getoonde prijs geldig voor vertrek 07/08/2022.
Vertrek 02/07: Waterford (Dunmore) i.p.v. Liverpool

Vertrek 2 juli of 7 aug. 2022
Inbegrepen: 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.
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Meer tijd voor jezelf met
		Princess

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.

PREMIUM

Wintercruise Caraïben
Rondreis vanuit Fort Lauderdale, 8 dagen
Schip: Sky Princess ****

vanaf

€ 1.030 pp

Vertrek: 26 nov. & 10 dec. 2022, 21 jan. & 18 febr. 2023

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.030 pp

€ 1.370 pp

€ 1.410 pp

incl. Princess Plus

Gebaseerd op vertrek 21/01/2023.

Fort Lauderdale
Princess Cays

St. Thomas
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Medallion

St. Maarten

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

Middellandse Zee & Adriatische Kust

Scandinavië
Rondreis vanuit Southampton, 8 dagen in een balkonhut reeds

Kotor

Barcelona

Schip: Enchanted Princess ****

Napels

vanaf

€ 1.175 pp

Vertrek: 24 juni & 26 aug. 2022

Messina

Athene

Balkonhut
Santorini

Schip: Regal Princess ****

Gebaseerd op vertrek 27/08/22

€ 1.175 pp
incl. Princess Plus

Minisuite 		
€ 1.575 pp

Suite
€ 2.100 pp

Gebaseerd op vertrek 26/08/22.

Oslo

8 dagen van Athene naar Barcelona
vanaf

€ 890 pp

incl. Princess Plus

Binnenhut

Balkonhut

Minisuite

€ 890 pp

€ 1.015 pp

€ 1.085 pp

Vertrekdata 2022: 4 & 25 juni, 16 juli, 6 & 27 aug., 17 sept., 8 okt.
Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in
de hut, ‘Premier’ drankenpakket, fooien & wifi, havengelden & taksen. Vrijblijvende
offerte voor vluchten, transfers of andere diensten op aanvraag.

Skagen
Kopenhagen

Southampton

: overnachting in de haven
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Griekenland, Italië & Malta

Athene naar Valletta, 8 dagen

vanaf
DELUXE

40

€ 5.950 pp

TOT
GRATIS
EXCURSIES

Salerno

Een ongeëvenaarde all-inclusive service

Crotone
Messina

• Open bar 24/24u over het hele schip

Argostoli

Athene
Mykonos

• Minibar in de suite aangevuld met dranken naar wens

• Ruim assortiment champagnes, fijne wijnen en sterke dranken
• Alle specialiteitenrestaurants

Valletta

• Fooien, geen extra servicekosten

Seven Seas Explorer *****+

• 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

Baltische Zee & Noorse Fjorden

Kopenhagen naar Stockholm, 18-daagse cruise

vanaf

Schip: Seven Seas Splendor *****+
Alesund
Bergen
Oslo

€ 9.040

pp

Van 19 augustus
tot 5 september 2022

Hellesylt
Geiranger

Stavanger
Arendal

62

TOT
GRATIS
EXCURSIES

Stockholm

Helsinki
Tallinn

Gotenburg
Visby
Kopenhagen
Kiel

Ronne

Riga

Gdansk

Veranda Suite

Superior Suite

€ 9.040 pp

€ 10.145 pp

Concierge Suite
€ 11.215 pp

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

Veranda Suite

Superior Suite

Concierge Suite

€ 5.950 pp

€ 6.450 pp

€ 7.370 pp

Van 18 tot 25 september 2022

OPGELET laatste suites !

(informeer ook naar alternatieve mogelijkheden)

48

TOT
GRATIS
EXCURSIES

UNIEKE ROUTE !

IJsland & Groenland
Kopenhagen naar Reykjavik, 16 dagen

Nuuk

Isafjordur
Paamiut

Qaqortoq

Akureyri

Reykjavik
Torshavn
Kirkwall
Edinburgh

Kopenhagen

Seven Seas Voyager *****+
Seven Seas Voyager *****+

vanaf
DeLuxe Veranda Suite

€ 12.440 pp

Concierge Suite
€ 14.090 pp

Van 28 juli tot 12 augustus 2023

€ 12.440 pp
Penthouse Suite
€ 15.660 pp

Alternatief vertrek voor deze route is mogelijk
met Seven Seas Splendor (vertrek vanuit
Southamtpon op 7/8/23)

: overnachting in de haven
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Culinair cruisen, royaal genieten

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

Geniet op deze cruise van álle 3
EXTRA voordelen !
(bij boeking voor 15 juni as.)

Inbegrepen voor deze cruise: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden en taksen. OLife Ultimate voordelen: gratis
onbeperkt internet + gratis drankenpakket + $ 300 boordkrediet/hut + 3
excursies pp. Geldig bij boeking voor 15/06/2022.

Istanbul naar Rome, 13 dagen
Schip: Riviera ****+

vanaf

€ 3.820pp

Van 14 tot 26 september 2022
Deluxe buitenhut
€ 3.820 pp

Balkonhut
€ 3.850 pp

Concierge Veranda
€ 4.115 pp

Civitavecchia
Salerno

Thessaloniki

Kavala

Istanbul

Volos
Kusadasi
Syracuse
Vallatta
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Santorini

Antalya
Rhodos

Griekenland & Adriatische Kust

NIEUW SCHIP 2023

Barbados, Martinique & Antillen

Schip: Vista ****+

Venetië

Dubrovnik

Kotor
Istanbul

Korfu
Athene

Kusadasi

Mykonos

Van Athene naar Venetië, 11 dagen vanaf
van 5 tot 15 juli 2023

Van 10 tot 20 december 2022

vanaf

€ 3.770 pp

Balkonhut

Concierge Veranda

Penthouse Suite

€ 3.770 pp

€ 4.010 pp

€ 5.090 pp

Rondreis vanuit Bridgetown, 11 dagen
Gustavia
St. John’s
Iles des Saintes
Fort de France

Castries

Kingstown

Roseau
Bridgetown

Port of Spain

vanaf

€ 1.840

Deluxe buitenhut
€ 1.840 pp

pp

Balkonhut
€ 2.330 pp

Concierge Veranda
€ 2.540 pp
Schip: Sirena ****+

Inbegrepen voor de cruises op deze pagina: Cruise in volpension
op basis van dubbele bezetting in de hut, alle fooien & servicekosten, havengelden en taksen. OLife Choice voordelen: gratis
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 300
boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.
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RIVIERCRUISES

• 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

Riviercruises met de nieuwe
VIVA One

Rijn zomercruise

Rondreis vanuit Düsseldorf, 8 dagen

Van 14 tot 21 augustus 2022

Dusseldorf
Koblenz
Boppard
Mainz
Rüdesheim
Speyer Mannheim am Rhein
Straatsburg

ms VIVA One ****

vanaf
32

Buitenhut

Buitenhut Fr. Balkon

€ 1.470 pp

€ 1.715 pp

€ 1.470 pp

: overnachting in de haven

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

Kerstmarktcruise

Rondreis vanuit Koblenz, 5 dagen

Cochem
Trier

vanaf

€ 720 pp

Koblenz

Bernkastel

ms VIVA One ****

Buitenhut

Junior Suite

€ 720 pp

€ 930 pp

Vertrekdata 2022: 28 november, 2/6/10/14/18/26 december
Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in VIVA all-inclusive formule op basis van
dubbele bezetting, vermelde inbegrepen voordelen, havengelden & taksen.
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DELUXE

Ervaar Seabourn zoals nooit tevoren; profiteer van
inbegrepen vluchten en EXTRA boordkrediet
Seabourn is helemaal klaar om jou opnieuw te ontvangen.
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.

Deze aanbiedingen zijn nu tijdelijk mét inbegrepen vluchten
vanuit Brussel + een extra supplementair boordkrediet van
$600/Veranda Suite of $1.200 voor Penthouse suites en
hoger !

Franse Rivièra & Rome
8 dagen van Barcelona tot Rome

Sète

Barcelona

Veranda Suite
€ 4.460 pp

Monte Carlo
Toulon

Palamos

Livorno
Civitavecchia

Ajaccio

Penthouse Suite
€ 7.265 pp

Seabourn Ovation *****

Penthouse Spa Suite
€ 7.695 pp

vanaf

€ 4.460pp

INCLUSIEF VLUCHTEN + TOT $ 1.200 boordkrediet/suite !
Vertrekdata: 15 & 29 oktober 2022
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Griekenland & Turkije

Griekse Eilanden

8 dagen van/naar Athene

Athene
Ermoupolis

Spetses

Bodrum

Santorini

Schip: Seabourn Encore *****
Veranda Suite

vanaf

Fethiye

Rhodos

€ 4.150 pp

INCLUSIEF VLUCHTEN + TOT $ 1.200 boordkrediet/suite !

Veranda Suite
€ 4.150 pp

Penthouse Suite
€ 6.745 pp

Penthouse Spa Suite
€ 7.780 pp
14 tot 21 augustus 2022

Istanbul

Bozcaada

Skiathos
Athene

Kusadasi
Mykonos

Patmos

Agios Nikolaos

Schip: Seabourn Encore *****

Veranda Suite
€ 4.150 pp

Penthouse Suite
€ 6.745 pp

Owner’s Suite
€ 9.545 pp

8 dagen van Athene naar Istanbul
Veranda Suite

vanaf

€ 4.150 pp

INCLUSIEF VLUCHTEN + TOT $ 1.200 boordkrediet/suite !

Van 21 tot 28 augustus 2022

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op basis van
dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthavenschip, havengelden & taksen. Extra boordkrediet zoals vermeld.
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Groepsreizen 2023

Italië & Griekse Eilanden

14 tot 23 augustus 2023

Livorno
Civitavecchia
Napels
Corfu
Messina

Valletta

Mykonos
Santorini

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting
in de hut, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers ter plaatse,
havengelden & taksen. Nederlandstalige begeleiding ATC Cruises
vanaf min. 10 verkochte hutten.
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Rondreis vanuit Rome, 10 dagen

vanaf

€ 1.930 pp

incl. vluchten

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.930 pp

€ 2.465 pp

€ 2.620 pp

Schip: Norwegian Breakaway****

Reis in 2023 mee over de Great

Lakes naar Chicago
11 tot 22 juni 2023

Sault Sainte Marie
Mackinac Island

Killarney
Parry Sound

Sturgeon Bay

Tobermory

Milwaukee
Chicago

Windsor

Expeditiecruises zijn niet altijd synoniem aan ruige zeereizen
naar de Noord- of Zuidpool. Met Hapag-Lloyd 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 excursies 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.

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.

12 dagen Windsor (Detroit River) tot Chicago

vanaf
Buitenhut
€ 8.420 pp

€ 8.420 pp

incl. vluchten

Frans balkon

Balkonhut

€ 9.250 pp

€ 9.780 pp
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Spitsbergen &
		Groenland 2023
Tromso naar Reykjavik, 16 dagen vanaf
Longyearbyen
Ittoqqortoormiit

Tromso

Nuuk
Paamiut

Reykjavik

Qaqortoq

Nanortalik

vanaf

€ 5.795 pp incl. vluchten

Schip: Marina ****+
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Buitenhut

Balkonhut

€ 5.795 pp

€ 6.505 pp

Van 7 tot 22 augustus 2023

Concierge Balkonhut
€ 7.075 pp

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.

UNIEKE KANS
EXTRA $ 200 boorkrediet/hut
+ INBEGREPEN FOOIEN
GROEPSBEGELEIDING ATC CRUISES
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Cruise in 2022
met het nieuwste schip (Rotterdam)
vanuit Amsterdam

