Editie november 2021

Cruisen in
2022-2023

Noord-Europa
Middellandse Zee
Riviercruises
Wintercruises naar de zon
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.

NIEUW voor 2022: ontdek de Rode Zee en Egypte met CroisiEurope.
Scheep in voor een fascinerende reis tussen Egypte en Jordanië, twee

landen met een ongelooflijke culturele rijkdom. Ontdek Petra, waar de

Nabateeërs een volledige stad uithakten in de roze zandsteen, of treed in

de sporen van Lawrence of Arabia die in de ban raakte van het natuurlijke

schouwspel tussen rotsen en zand in de woestijn van Wadi Rum. Reis door

Petra

naar het land van de farao’s en laat je onderdompelen in de boeiende

geschiedenis van Egypte. In het natuurpark Ras Mohammed – een van
de best beschermde zeereservaten ter wereld – beleef je de wondere

Caïro

de wereldberoemde Vallei der Koningen. De vluchten vanuit Brussel en

8 dagen vanaf

Wadi Rum
Sharm El Sheikh

onderwaterwereld van de Rode Zee. Vanuit Hurghada ontdek je Luxor en
(2) excursies zijn bij deze reis inbegrepen !

Aqaba

Luxor

Hurghada

€ 1.685 pp incl. vluchten & 2 gratis excursies !

Vertrekdata : wekelijks van 20 nov. tot 11 dec. ‘21 en van 8 jan. ’21 tot 5 maart ‘22
Schip: La Belle de l’Adriatique (5 ankers)

Prijzen (verblijf in een buitenhut)*:
Vertrek nov./dec./jan.
Vertrek feb./mrt. 		

* Vluchten vanuit Brussel + visum Egypte + 2 excursies

€ 1.685 pp
€ 1.785 pp

zijn inbegrepen in de prijs: Luxor en de Vallei der

Koningen + Natuurreservaat Ras Mohammed. Volledig

excursiepakket voor de ganse cruise is vooraf boekbaar à
€ 390 pp. Verlening in Caïro mogelijk.

02-03

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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Canarische Eilanden
8 dagen vanaf € 2.020 pp

La Palma

Tenerife

La Gomera
El Hierro

Kerstmarkten van de Elzas
4-daagse minicruise vanaf € 445 pp INCLUSIEF excursies !

Lanzarote

Gran Canaria
Straatsburg
Colmar
(met wijnroute)

Horizon Suite
€ 2.020 pp

Panorama Suite
€ 3.090 pp

Riviera Veranda
€ 3.490

Vertrekdata 2022: wekelijks op zaterdag, van 8/1 tot 9/4 en 5/11 tot 7/12 *
Schip: La Belle des Océans (5 ankers)

* Met begeleiding op de afvaarten van 15/01 en 19/02 (vanaf
10 pers.). Klassiek excursiepakket voor de ganse cruise is
vooraf boekbaar à € 390 pp.

Buitenhut

Suite met panoramisch raam

€ 445 pp

€ 545 pp

Vertrek: 1, 4, 7, 10 of 13 december 2021
Schip: ms Symphonie II

Inbegrepen voor alle cruises: cruise in volpension op basis van
dubbele bezetting, dranken aan tafel en aan de bar doorheen
de dag, animatie en gala-avond, excursies zoals vermeld in het
programma, havengelden en taksen.

CRUISEPromos

WOW : ontdek het nieuwe Wonder van Royal Caribbean

2022 cruises in de Middellandse Zee met de gloednieuwe Wonder
West-Middellandse Zee
8 dagen vanaf € 999 pp

of the Seas

Griekenland & Kroatië
8 dagen vanaf € 765 pp
Ravenna
Split

La Spezia
Marseille

Dubrovnik
Civitavecchia

Barcelona

Napels

Palma

Mykonos
Santorini

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 999 pp

€ 1.185 pp

€ 1.310 pp

€ 765 pp

€ 825 pp

€ 995 pp

Vertrek: wekelijks op zondag van 8 mei tot 23 oktober 2022
Schip: Wonder of the Seas ****

Vertrekdata 2022: 29/05, 12/06, 24/07, 7/08, 21/08, 4/09, 18/09
Schip: Brilliance of the Seas ****

Getoonde prijs geldig voor vertrek 22/05/2022

Getoonde prijs geldig voor vertrek 12/06/2022
Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Prijzen en
vertrekdata o.v.v. beschikbaarheid. Route kan per vertrek
enigszins verschillen.

04-05

Ontdek de nieuwe
Celebrity Apex

…vertrek 2022 vanuit Amsterdam

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

Adriatische Kust & Griekenland
8 dagen vanaf € 925 pp

Ravenna

Scandinavië & St. Petersburg vanuit Amsterdam
13 dagen vanaf € 2.050 pp

Zadar
Dubrovnik

Oslo

Kotor

Stockholm

Helsinki
Tallinn

St. Petersburg

Visby

Korfu

Zakynthos

Amsterdam

Binnenhut

Balkonhut

Concierge Class

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 925 pp

€ 1.080 pp

€ 1.380 pp

€ 2.050 pp

€ 2.420 pp

€ 2.785 pp

Vertrek: 4 & 18 juni, 2 juli, 13 augustus 2022
Schip: Celebrity Infinity ****+

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 13/08/21

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

* Getoonde prijs geldig voor vertrek 26/05/21
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

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.

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 69 GRATIS EXCURSIES

TOT 54 GRATIS EXCURSIES

Italië & Adriatische Kust
8 dagen vanaf € 4.225 pp

Griekenland & Turkije
11 dagen vanaf € 5.560 pp
Istanbul

Venetië
Dubrovnik

Kotor

Civitavecchia

Dikili
Piraeus

Salerno

Mykonos

Corfu
Messina

Santorini

Kusadasi
Bodrum

Antalya

Rhodos

Heraklion

Deluxe Veranda Suite

€ 4.225 pp

Concierge Suite

€ 4.990 pp

Penthouse Suite

€ 6.060 pp

Van 6 tot 13 augustus 2022
Schip: Seven Seas Explorer *****+
: overnachting in de haven

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.

06-07

Deluxe Veranda Suite

€ 5.560 pp

Superior Suite

€ 5.960 pp

Van 20 tot 30 augustus 2022
Schip: Seven Seas Explorer *****+
: overnachting in de haven

Concierge Suite

€ 6.515 pp

TOT 67 GRATIS EXCURSIES

TOT 33 GRATIS EXCURSIES

Spanje, Portugal & Marokko
8 dagen vanaf € 4.255 pp

UNIEKE ROUTE !

Scandinavië & St. Petersburg
8 dagen vanaf € 5.295 pp
Barcelona

Kotka

Lissabon
Cadiz

Portimao

Motril

Stockholm

St. Petersburg

Alicante

Tallinn

Gibraltar
Casablanca

Kopenhagen

Klaipeda

Gdansk

Deluxe Veranda Suite

€ 4.255 pp

Concierge Suite

€ 4.720 pp

Vertrek: 14 tot 21 september 2022
Schip: Seven Seas Voyager *****+

Penthouse Suite

Superior Suite

Concierge Suite

€ 5.360 pp

€ 5.295 pp

€ 5.850 pp

Penthouse Suite

€ 7.690 pp

Vertrek: 14 tot 21 juni 2022
Schip: Seven Seas Splendor *****+
: overnachting in de haven

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.
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.

CRUISEPromos

Drankenpakket
Met het ‘Signature Beverage Package’ heb je keuze uit een ruime
selectie van wijnen, bieren & 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.

Boek nu je zomer
… en profiteer van de

Diner in een specialiteitenrestaurant
Hoe langer je vaart, hoe meer diners in één van de specialiteitenrestaurants aan boord: Pinnacle Grill, Canaletto of Tamarind.

8 dagen Adriatische Kust & Griekenland
Vanaf € 1.660 pp incl. extra voordelen
Venetië

8 dagen Oost-Middellandse Zee & Istanbul
Vanaf € 1.660 pp incl. extra voordelen
Venetië

Split
Korcula
Istanbul

Athene

Athene

Kusadasi

Santorini

Mykonos

Katakolon

Rhodos

Chania

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 1.660 pp

€ 1.815 pp

€ 2.180 pp

€ 1.660 pp

€ 1.765 pp

€ 2.125 pp

Vertrek 25 juni en 21 augustus 2022
Schip: Oosterdam****

Vertrek 2 juli & 28 augustus 2022*
Schip: Oosterdam****
: overnachting in de haven

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
vluchten & transfers op aanvraag.

08-09

* Geldig voor vertrek op 28/08. Deze cruises zijn alternatief
ook boekbaar als 12 nachten-route op 13/06 of 09/08/22. Prijs
op aanvraag.
Geldig op geselecteerde 2021 en 2022 afvaarten,
Contacteer ons voor de gedetailleerde voorwaarden van deze actie.

cruise 2022

inbegrepen ‘Have it all’ voordelen
inbegrepen voor alle gasten in de hut, m.u.v. het Surf Package (voor 1ste en 2de gast in de hut)

14 dagen Noorse Fjorden & Noordkaap
Vanaf € 2.999 pp incl. extra voordelen
Hammersfest

Honnigsvag

Trondheim
Geiranger
Flam

Alesund
Bergen

Trans-Atlantische overtocht naar New York
Vertrek vanuit Rotterdam voor een iconische trans-Atlantische
cruise ter ere van de eerste reis van Rotterdam I in 1872. Laat
je meevoeren aan boord van de gloednieuwe Rotterdam –
reeds het zevende uit de vloot met deze naam – van Parijs
(Le Havre) naar Plymouth, Engeland. Steek de machtige
Atlantische Oceaan over voordat je je reis (naar eigen keuze)
in New York of Fort Lauderdale beëindigt.
13 of 16 dagen vanaf €

2.335 pp incl. extra voordelen

Stavanger
Plymouth

Le Havre

New York

Rotterdam

Binnenhut

Buitenhut

Lanai *

€ 2.999 pp

€ 3.215 pp

€ 3.615 pp

Rotterdam

Fort Lauderdale

150-jarige JUBILEUMCRUISE !!

Vertrek 15 mei of 3 juli 2022
Schip: Volendam****

(* buitenhut op promenadedek)

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

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 vluchten &
transfers op aanvraag.

€ 1.195 pp

€ 1.555 pp

€ 1.825 pp

Vertrek 15 oktober 2022
Schip: Rotterdam****+

CRUISEPromos

Zuidoost-Azië 2023 & 2024
15 dagen Filipijnen, Maleisië & Thailand
Vanaf € 2.385 pp incl. extra voordelen

‘Grand Voyage’ van Tokyo naar Singapore
25 dagen vanaf € 4.215 pp incl. extra voordelen

Hong Kong

Beijing

Dalian

Shanghai
Manila

Bangkok

Kobe
Fukuoka

Tokyo
Omaezaki

Hong Kong

Phu My

Da Nang

Puerto Princesa

Phu My

Kota Kinabalu
Singapore
Singapore

Binnenhut

Buitenhut

€ 2.385 pp
Vertrek: 2 tot 16 januari 2023
Schip: Westerdam****+

€ 2.550 pp

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.895 pp

€ 4.215 pp

€ 4.525 pp

€ 6.810 pp

28 februari tot 23 maart 2024
Schip: Zuiderdam****+

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. Prijs
voor vluchten & transfers op aanvraag.

10-11

Noord-Europa 2022
8 dagen Noorse Fjorden
vanaf € 1.599 pp incl. extra voordelen

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

Sognefjord
Flam
Stavanger

Reykjavik

ATC begeleiding gegarandeerd

Akureyri

Oslo

Kristiansand
Lerwick

Molde
Bergen

Invergordon
Edinburgh
Amsterdam

Amsterdam

Binnenhut
€ 1.599 pp

Buitenhut
€ 1.920 pp

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 2.025 pp

€ 3.320 pp

€ 3.945 pp

€ 4.460 pp

Vertrekdata 2022: 29 mei, 12 juni, 10 & 24 juli, 21 aug., 18 sept.
Schip: Rotterdam****+

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

* Geldig voor vertrek op 18/09.

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

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.

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) !

Corsica & Franse Rivièra
8 dagen vanaf

Sète

Turkije & Griekenland

€ 4.799 pp inclusief vluchten
Monte Carlo
Toulon

Palamos

8 dagen vanaf

€ 4.799 pp inclusief vluchten

Livorno
Istanbul
Civitavecchia

Ajaccio

Bozcaada

Skiathos

Barcelona

Athene

Mykonos

Kusadasi

Patmos

Agios Nikolaos

Veranda Suite

Penthouse Suite

Veranda Suite

Penthouse Suite

€ 4.799 pp

€ 7.299 pp

€ 4.799 pp

€ 7.299 pp

Vertrek: 28 mei, 15 & 29 oktober 2022
Schip: Seabourn Ovation *****
* Geldig voor vertrek op 28/05/22.
Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op
basis van dubbele bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit
Brussel, transfers luchthaven-schip, havengelden & taksen.

12-13

Vertrekdata 2022: 17 april, 1 & 29 mei, 26 juni, 24 juli, 21 aug., 18 sept.,
16 & 30 okt.
Schip: Seabourn Encore *****
* Geldig voor vertrek op 17/04/22.

Spanje & Portugal
8 dagen vanaf

€ 4.799 pp inclusief vluchten

Vietnam, Cambodja & Thailand
15 dagen vanaf

€ 6.499 pp

Hong Kong

Halong Bay
Barcelona
Porto

Da Nang

Bangkok
Valencia

Ko Kood
Sihanoukville

Lissabon

Ho Chi Minh City
Cartagena
Malaga
Gibraltar

Veranda Suite

€ 4.799 pp
16 tot 23 oktober 2022
Schip: Seabourn Sojourn *****

Singapore

Veranda Spa Suite

Veranda Suite

Penthouse Suite

€ 6.499 pp

€ 12.999 pp

€ 7.799 pp

Vertrek: 8 januari & 5 maart 2023
Schip: Seabourn Encore *****

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op
basis van dubbele bezetting in de hut, vluchten heen/terug vanuit
Brussel (m.u.v. cruise in Azië), transfers luchthaven-schip, havengelden
& taksen.
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.

CRUISEPromos

En als je nu eens écht op
vakantie zou gaan?
Meer dan ooit heb je nu wellicht nood aan een échte vakantie,
een waarbij je relaxed kan genieten van een tropische cocktail

zonder dat je moet opstaan of waarbij je je kan onderdompelen
in de lokale cultuur van de steeds wisselende bestemmingen.
Een vakantie waarbij aan ieder detail werd gedacht en die
dus écht zorgeloos is. Met premium dranken, met snel en

betrouwbaar WiFi, allemaal inbegrepen in de services van
Princess Plus. Want als je op vakantie bent, wil je aan niks

hoeven te denken en gewoon genieten. Dat is wat ‘The Princess
Difference’ zo bijzonder maakt.

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

Middellandse Zee & Adriatische Kust
8 dagen vanaf

Italië, Griekenland & Turkije

€ 1.150 pp incl. Princess Plus

Barcelona

8 dagen vanaf

Kotor

€ 1.215 pp incl. Princess Plus

Civitavecchia

Messina

Istanbul

Napels

Napels

Athene

Athene

Kusadasi
Mykonos

Santorini

Binnenhut
€ 1.475 pp

Buitenhut
€ 1.215 pp

Mini-Suite
€ 1.655 pp

Heraklion

Binnenhut
€ 1.215 pp

Buitenhut
€ 1.495 pp

Mini-Suite
€ 1.675 pp

Vertrek: 6 augustus 2022
Schip: Regal Princess ****

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

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

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

14-15

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.

Boek voor

14 decemb

er 2021

en ontvang

US$ 50 boo

rdkrediet

per persoon

Britse Eilanden
9 dagen* vanaf

€ 1.055 pp incl. Princess Plus

!

Zuidelijke Caraïben
11 dagen vanaf

€ 1.199 pp incl. Princess Plus

Ft. Lauderdale
Princess Cays

Glasgow

Dublin

St Thomas

Holyhead

Cork
Portland

Dominica

Southampton
Curacao
Bonaire

Guernsey

Binnenhut

Buitenhut

€ 1.055 pp

€ 1.180 pp

Balkonhut
€ 1.265 pp

Vertrek: 1 mei 2022
Schip: Emerald Princess ****

* Ook beschikbaar als langere cruise van 13 dagen van mei tot
september 2022

Binnenhut
€ 1.199 pp

Buitenhut
€ 1.665 pp

Granada

Mini-Suite
€ 2.090 pp

Vertrek: 19 november 2022
Schip: Enchanted Princess ****

Alternatieve vertrekdata (nov. ‘22 tot febr. ‘23) beschikbaar op
aanvraag.

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. Boekingen voor 14 december 2021 geven recht op US$ 50 onboard credit per persoon.

CRUISEPromos

Culinair cruisen, royaal genieten
OLife Choice: gratis internet + keuze tussen drie

excursies óf een alcoholisch drankenpakket (lunch &
diner) óf inbegrepen boordkrediet van US$ 300
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

Griekenland & Zwarte Zee
11 dagen vanaf

€ 3.580 pp + EXTRA VOORDELEN !

Zuidelijke Caraïben met kleinere idylische eilanden
11 dagen vanaf

€ 1.840 pp + EXTRA VOORDELEN !

Odessa
Constanta

Gustavia
St. John’s

Nessebur

Iles des Saintes
Fort de France

Istanbul

Castries

Kingstown
Athene

Mykonos

Kusadasi

Roseau
Bridgetown

Port of Spain

Bodrum
Santorini

Balkonhut
€ 3.580 pp

Concierge Veranda

Penthouse Suite

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 3.790 pp

€ 4.899 pp

€ 1.840 pp

€ 2.330 pp

€ 2.330 pp

Van 17 tot 27 juli 2022
Schip: Riviera ****+
: overnachting in de haven

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

16-17

10 tot 20 december 2022 (van/naar Barbados)
Schip: Sirena ****+

EXTRA: Exclusieve tarieven, O’Life Choice voordelen +
inbegrepen fooien

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.

Begeleide cruises 2022-23

Zuidelijke Caraïben (2023)
11 dagen vanaf

€ 2.210 pp + EXTRA VOORDELEN !

Griekenland & Adriatische Kust
11 dagen vanaf

€ 3.520 pp

Venetië

NIEUW SCHIP 2023
Dubrovnik

Kotor

Iles des Saintes

Istanbul

Roseau

Castries

Oranjestad
Willemstad

Kralendijk

Kingstown

Korfu

Bridgetown

Athene

St. George’s

Kusadasi

Mykonos

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Frans Balkon

€ 2.210 pp

€ 2.990 pp

€ 2.990 pp

€ 3.520 pp

Concierge Veranda
€ 4.010 pp		

Penthouse Suite
€ 5.090

Van 10 tot 20 maart 2023 (van/naar Aruba)
Schip: Sirena ****+

Van 5 tot 15 juli 2023
Schip: Vista ****+

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

EXTRA: O’Life Choice voordelen + inbegrepen fooien

: overnachting in de haven

Inbegrepen voor al deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, inbegrepen fooien, havengelden
en taksen. OLife Choice voordelen + Nederlandstalige begeleiding (vanaf 10 verkochte hutten)

CRUISEPromos

Veel voordeel, weinig zorgen, lage prijs !
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, inbegrepen wifi, of gratis extra gasten in de
kamer. Met de huidige promotie geniet je van 4 of zelfs
alle 5 voordelen (ipv de normale keuze uit 2) + een EXTRA
prijskorting tot wel 35% !
* toeslag voor cruises van 7-9 dagen: €99, cruise van 10-13
dagen: € 149/pp. Promo geldig voor boekingen in november
2022 en o.v.v. beschikbaarheid. Specifieke voorwaarden voor
deze promotie zijn van toepassing.

8 dagen Belize & Mexico
Vanaf

€ 795 pp

Caribische cruises met NCL
8 dagen Dominicaanse Republiek & New York

5 extra voordelen bij ‘Free at Sea’ upgrade!

Vanaf

€ 985 pp

5 extra voordelen bij ‘Free at Sea’ upgrade!

New York
Miami

Cozumel
Costa Maya
Harvest Caye

Grand Turk
Puerto Plata

Roatan

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

Binnenhut

Buitenhut

Balkonhut

€ 795 pp

€ 840 pp

€ 925 pp

€ 985 pp

€ 1.090 pp

€ 1.995 pp

Vertrek: 5, 12, 19, 26 februari 2022
Schip: Norwegian Joy ****

Vertrekdata: 9, 19, 29 jan., 8, 18, 28 febr., 10, 20, 30 maart, 14 april 2022
Schip: Norwegian Gem ****

* Geldig voor vertrek op 29/01/22.

18-19

St. Thomas

Tortola
Philipsburg

Baltische Staten

Grand Voyage naar het Oosten

10 dagen Oostzee & St. Petersburg
Vanaf

€ 1.205 pp

19 dagen van Dubai tot Athene

4 extra voordelen bij ‘Free at Sea’ upgrade!

Stockholm

Helsinki

Vanaf

€ 2.660 pp

Rhodos

St. Petersburg

4 extra voordelen bij ‘Free at Sea’ upgrade!

Limassol
Haifa
Ashdod
Aqaba

Tallinn

Safaga

Dubai

Fujairah

Abu Dhabi
Kopenhagen
Salalah
Warnemünde

Binnenhut
€ 1.205 pp

Buitenhut
€ 1.590 pp

Balkonhut
€ 1.930 pp

Binnenhut
€ 2.660 pp

Buitenhut

Balkonhut

€ 3.150 pp

€ 5.130 pp

Vertrek: 5, 14 & 23 juni 2022
Schip: Norwegian Getaway ****

13 februari tot 3 maart 2022
Schip: Norwegian Jade ****

* Geldig voor vertrek op 23/06/22.

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen.
Vermelde prijskorting reeds verrekend in de getoonde prijs.
Free at Sea Upgrade reeds vanaf € 99 pp. Prijzen voor vluchten
& transfers vrijblijvend op aanvraag.

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.

CRUISEPromos

Exclusiever en meer inclusief
dan ooit tevoren
* Inclusief vluchten (Europa veelal in Business Class
* Inclusief excursie in elke haven*
* Inclusief transfers luchthaven-schip en v.v.
* Inclusief limo transfer vanaf uw voordeur naar de
luchthaven en v.v.*
* Inclusief fooien en servicecharge
* Inclusief alle dranken (alsook vele premium brands)
* Extra tot 20% vroegboekkorting indien je je cruise
boekt en volledig betaalt voor 30/11/21
+ EXTRA tot $300 boordkrediet, exclusief via ATC Cruises

Adriatische Kust & Griekenland

Spanje & Marokko

10-daagse begeleide cruise vanaf

12 dagen vanaf

€ 6.100 pp + 20% extra korting indien geboekt voor 30/11
Venetië

€ 6.800 pp + 20% extra korting indien geboekt voor 30/11

Rovinj
Split

ATC
Begele
ide
cruise
!

Barcelona
Dubrovnik
Kotor

Port Mahon

Valencia
Cartagena

Korfu
Cadiz

Athene

Tanger

Katakolon

Palma

Malaga
Gibraltar

Santorini
Souda Bay

Vista Suite

Panorama Suite

Veranda Suite

Vista Suite

Panorama Suite

Veranda Suite

€ 6.100 pp

€ 6.800 pp

€ 7.400 pp

€ 6.800 pp

€ 7.600 pp

€ 8.300 pp

1 tot 10 augustus 2022

27 juni tot 8 juli 2022

EXTRA: Begeleide groepsreis (vanaf 10 verkochte suites) +
$ 300 boordkrediet/suite+ vluchten in Business-klasse

EXTRA: $ 300 boordkrediet/suite + vluchten in Business-klasse

Schip: Silver Spirit *****

20-21

Schip: Silver Dawn *****

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.

Adriatische Kust

Oostzee & St. Petersburg

8 dagen vanaf:

8 dagen vanaf

€ 3.900 pp + 10% extra korting indien geboekt voor 30/11
Venetië

€ 5.600 pp + 20% extra korting indien geboekt voor 30/11

Piran
Split
Zadar

Stockholm

Dubrovnik
Kotor

Helsinki
Tallinn

St. Petersburg

3 DAG

EN
in
ST. PET
ERSBURG
!

Kopenhagen
Korfu

Vista Suite

Panorama Suite

Veranda Suite

Vista Suite

Panorama Suite

Veranda Suite

€ 3.900 pp

€ 4.300 pp

€ 4.600 pp

€ 5.600 pp

€ 6.100 pp

€ 6.800 pp

3 tot 10 oktober 2022

8 tot 15 augustus 2022

EXTRA: $ 250 boordkrediet/ suite + vluchten in Business-klasse

EXTRA: $ 300 boordkrediet/ suite + vluchten in Business-klasse

Schip: Silver Dawn *****+

Schip: Silver Moon *****

Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service op basis van dubbele bezetting, vluchten heen/terug
in Business-klasse vanuit Brussel, transfers luchthaven-schip, EXTRA boordkrediet zoals vermeld. Vermelde vroegboekkorting
werd niet mee verrekend in de getoonde prijs (uitsluitend geldig bij boeking en volledige betaling uiterlijk 30/11/21).

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

Minicruise op de Rhône
6 dagen van/naar Lyon vanaf € 795 pp

Kerstmarktcruises 2021

7 dagen van Düsseldorf naar Straatsburg * vanaf

€ 850 pp

Dusseldorf

Lyon

Keulen

Bonn
Koblenz

Mainz

Tain-l’Hermitage

Mannheim
Straatsburg

Avignon
Arles

Buitenhut

Mini Suite

Master Suite

Buitenhut

Mini Suite

€ 795 pp

€ 1.250 pp

€ 1.495 pp

€ 850 pp

€ 1.195 pp

Vertrek: 27 nov., 2, 7, 12, 17, 22 & 28 dec. 2021
Schip : Swiss Emerald *****
: overnachting in de haven

22-23

Met overna
chting
in de haven
van Lyon

Deluxe Suite
€ 1.695 pp

Vertrek: 22 & 28 nov., 4, 10, 16 & 22 dec. 2021
Schip : ms Treasures *****
* Vertrek op 28/11, 10 & 22/12: route in omgekeerde volgorde (vertrek
in Straatsburg)

Inbegrepen: Cruise met VIVA all-inclusive formule op basis
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen.
Getoonde prijzen steeds o.v.v. beschikbaarheid.

Highlights van Duitsland

€ 995 pp

8-daagse begeleide cruise van Düsseldorf naar Berlijn vanaf

Munster

Hannover
Minden

Brandenburg

Wolfsburg

Berlin

Magdenburg Potsdam

Dusseldorf

Buitenhut

Mini Suite

€ 995 pp

€ 1.195 pp

26 februari tot 3 maart 2022
Schip : ms Swiss Ruby ****

Inbegrepen: Cruise met VIVA all-inclusive formule op basis
van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen.
Getoonde prijzen steeds o.v.v. beschikbaarheid.
Nederlandstalige begeleiding vanaf 10 verkochte hutten.
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.

CRUISEPromos

Reis
bijstand

Wat er ook gebeurt op reis …
met VAB ben je altijd gerust.
ATC Cruises kiest voor
VAB-Reisbijstand.
Boek je ideale bescherming op reis
bij je cruisespecialist of vertrouwd reiskantoor.

