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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.

ZOMER 2021 & 2022

Noord-Europa
Middellandse Zee

Britse Eilanden
Riviercruises

Exotisch & Expeditie



02-03 CRUISEPromos
Geldig op geselecteerde 2021 en 2022 afvaarten, 

Contacteer ons voor de gedetailleerde voorwaarden van deze actie.

Een gratis ‘Signature drankenpakket’
Gratis hut-upgrades naar balkon- of buitenhut
Gratis specialiteitendiner in Pinnacle Grill of Tamarind
Gratis of sterk gereduceerde tarieven voor kinderen
10% korting op geselecteerde excursies

15-daagse begeleide cruise 
IJsland, Schotland & Noorwegen

Geiranger en Bergen
8 dagen vanaf € 999 pp incl. extra voordelen

Flam en Oslo
8 dagen vanaf € 1.099 pp incl. extra voordelen

* Boek je cruise voor 28 februari ‘21 en ontvang:

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.

€ 2.399 pp incl. extra voordelen

18 juli tot 1 augustus 2021 – Schip: Nieuw Statendam****  

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting
in de hut, vermelde extra voordelen, ATC Cruises begeleiding
vanaf 10 verkochte hutten, havengelden & taksen. Amsterdam

Alesund

Akureyri

Isafjordur

Reykjavik

Lerwick

Invergordon

Amsterdam
Amsterdam

Flam

Oslo

Kristiansand

Stavanger

+ EXTRA: boek voor 5/1/21 en ontvang de 
fooien/servicekosten inbegrepen in de prijs*

“Ben’s 
Choice 
2021”

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, havengelden 
& taksen. (* Getoonde prijs geldig voor vertrek 23/05/21. 
Andere prijzen of hutcategorieën op aanvraag.)

Vertrek 2021: 2 en 23 mei, 6 en 20 juni, 1 augustus 
Schip: Nieuw Statendam ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 999 pp                   € 1.399 pp                € 1.429 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, havengelden 
& taksen. (* Getoonde prijs geldig voor vertrek 19/09/21. 
Vertrek 13/06/21 is met Nieuw Statendam. Andere prijzen of 
hutcategorieën op aanvraag.)

Vertrek 2021: 13 juni *, 22 augustus, 19 september
Schip: Rotterdam **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.099 pp                  € 1.549 pp                € 1.579 pp

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.399 pp                   € 3.299 pp                € 3.3499 pp

Edinburgh

Bergen

Cruises naar de Noorse Fjorden met vertrek vanuit Amsterdam

Nieuw VLAGGENSCHIP

Bergen

Molde
Geiranger

Eidfjord(* Geldig voor alle gasten in de hut.) 



04-05 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.

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.

Cruisen met het nieuwste vlaggenschip Rotterdam

Zomercruises met gratis vluchten !

‘Maiden Voyage’ van Trieste naar Rome
8 dagen vanaf  € 1.399 pp incl. extra voordelen

Baltische Staten met vertrek uit Amsterdam
15 dagen vanaf  € 2.399 pp incl. extra voordelen

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, vluchten heen/
terug vanuit Brussel, transfers van/naar het schip, havengelden 
& taksen. 

Van 1 tot 8 augustus 2021
Schip: Rotterdam ****     

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 1.399 pp                   € 1.849 pp                € 1.889 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, havengelden & 
taksen. 

Van 26 september tot 10 oktober 2021
Schip: Rotterdam **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.399 pp                  € 3.299 pp                € 3.349 pp

 INAUGURATIECRUISE + GRATIS VLUCHTEN

Adriatische Kust & Griekenland
8 dagen vanaf  € 1.299 pp incl. gratis vluchten & 
          extra voordelenpakket

Adriatische Kust met Kreta, Turkije & Albanië
13 dagen vanaf  € 1.799 pp incl. gratis vluchten & 
          extra voordelenpakket

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis 
van dubbele bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers van/naar het 
schip, havengelden & taksen. 

Van 24 tot 31 juli 2021
Schip: Westerdam ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 1.299 pp                   € 1.599 pp                € 1.680 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis 
van dubbele bezetting in de hut, vermelde extra voordelen, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers van/naar het 
schip, havengelden & taksen. 

Vertrekdata 2021: 2 mei, 7 juni, 12 september
Schip: Westerdam **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.799 pp                  € 2.199 pp                € 2.299 pp

Op geselecteerde zomercruises in de Middellandse Zee profiteer je nu 
van gratis vluchten bij je cruise, voor de 1ste en 2de gast in de hut. Ook de 
transfers van en naar het schip zijn inbegrepen. Deze promo is geldig onder 
voorbehoud van beschikbaarheid dus snel zijn is de boodschap !

Trieste

Dubrovnik
Kotor

Kerkyra

Taormina

Napels

Civitavecchia

Amsterdam

Kopenhagen

WarnemundeKiel

Tallinn
St. Petersburg

Helsinki
Stockholm

Arhus

Venetië

Split

Korcula

Thira
Rhodos

KusadasiAthene

Rhodos

KusadasiAthene

Venetië

Split

Hvar

Sarande

Argostoli

Souda

Marmaris



06-07 CRUISEPromos

Nu nog méér inclusief dan 
ooit tevoren

Spanje & Portugal

8 dagen vanaf  € 3.600 pp
Adriatische Kust & Sicilië
8 dagen vanaf  € 3.420 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in Silversea all-inclusive op 
basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen.
* vluchten heen/terug vanuit Brussel + transfers naar/van het 
schip 

Van 31 mei tot 7 juni 2021
Met overnachting in de haven Lissabon
Schip: Silver Moon *****

   Vista Suite         Classic Veranda Suite          Silver Suite 
 
     € 3.600 pp                   € 4.230 pp                € 6.750 pp

Van 12 tot 19 mei 2021
Schip: Silver Spirit ***** 

Panorama Suite   Classic Veranda Suite          Silver Suite  
 
   € 3.420 pp                  € 3.780 pp                € 6.300 pp

Oostzee & St. Petersburg
8 dagen vanaf  € 3.780 pp

Eilanden van de Middellandse Zee
11 dagen vanaf  € 4.590 pp

Van 16 tot 23 juli 2021
Met overnachting in de havens van St. Petersburg & Stockholm
Schip: Silver Spirit *****

   Vista Suite         Classic Veranda Suite          Silver Suite  
 
     € 3.780 pp                   € 4.410 pp                € 4.860 pp

Vertrekdata 2021: 30 oktober tot 9 november 2021
Schip: Silver Spirit *****

   Vista Suite         Classic Veranda Suite          Silver Suite 
 
   € 4.590 pp                  € 5.940 pp                € 6.480 pp

Barcelona

Palma
Valencia

Cartagena

Cadiz

Malaga

Barcelona

Lissabon

Venetië

Zadar

Hvar
Kotor

Brindisi

Giardini/Naxos

Napels

Civitavecchia

Kopenhagen

Helsinki
St. Petersburg

Tallinn
Stockholm

Valencia
Palma

Trapani

Valletta
Heraklion

Rhodos

KusadasiAthene

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.

Ontdek de nieuwe luxecruises van Silversea die je EXCLUSIEF bij ATC Cruises 
aan sterk verlaagde tarieven kan boeken.
Het gloednieuwe vlaggenschip Silver Moon bijvoorbeeld, een zusterschip 
van de al even elegante Silver Muse. Nieuw aan boord is hier het culinaire 
programma S.A.L.T. - wat staat voor Sea And Land Taste. Een uniek concept 
waarbij de gastronomische ervaring wordt afgestemd op de bestemmingen 
die worden bezocht. Als gast aan boord kan je deelnemen aan workshops, 
tastings en demonstraties met tal van lokale ingrediënten, ambachtelijke 
producten en regionale dranken. Maar ook op Silver Spirit en de andere 
schepen is het natuurlijk volop genieten van de all-inclusive formule met 
inbegrepen dranken, geselecteerde wijnen, champagne en kaviaar, een 
gevulde minibar in je suite, onbeperkt gebruik van internet en onberispelijke 
service.

NIEUW voor de zomercruises 2022* :  GRATIS vluchten bij elke cruise 
(Business-klasse binnen Europa) + GRATIS excursie in elke haven

Exclusieve aanbieding: 
vluchten inbegrepen *

Exclusieve aanbieding: 
vluchten inbegrepen *

Exclusieve aanbieding: 
vluchten inbegrepen *

Exclusieve aanbieding: 
vluchten inbegrepen *



08-09 CRUISEPromos

Met het ‘Free at Sea’ pakket krijg je voor een toeslag van slechts 
€ 99* de keuze tussen 2 extra voordelen: een inbegrepen 
drankenpakket tijdens de ganse cruise, specialiteitendiners, 
korting op je excursies, gratis wifi, of extra gasten in de kamer.

* toeslag voor cruises van 7-9 dagen: €99, 
   cruise van 10-13 dagen: € 149/pp

Veel voordelen, weinig zorgen

Middellandse Zee

11 dagen vanaf  € 1.355 pp
Adriatische Kust & Griekse Eilanden
10 dagen vanaf  € 959 pp

Alternatieve vertrekdata mogelijk. Vraag ons naar de prijzen 
voor andere cruises of hutcategorieën. Promotieprijzen zijn 
geldig tot 31/12/20 en o.v.v. beschikbaarheid

Van 23 tot 30 augustus 2021
Schip: Norwegian Getaway ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut 
 
     € 1.355 pp                € 1.650 pp                € 2.015 pp

Vertrekdata 2021: 16 mei, 23 juni, 31 juli en 5 september
Schip: Norwegian Spirit **** 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 959 pp                  € 1.302 pp                € 1.610 pp

Oostzee & St. Petersburg
10 dagen vanaf  € 1.250 pp

Griekse Eilanden
8 dagen vanaf  € 755 pp

Vertrekdata 2021: 28 mei, 6/15/24 juni, 3/12/21/30 juli, 8/17/26 
augustus, 4/13/22 september
Schip: Norwegian Escape ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.250 pp                   € 1.531 pp                € 1.769 pp

Vertrekdata 2021: 30 mei, 6/20/27 juni, 11/18 juli, 1/8/22/29 augustus, 
12/19 september
Schip: Norwegian Pearl ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
     € 755 pp                    € 792 pp                € 1.405 pp

Kopenhagen

Helsinki
St. Petersburg

Tallinn
Stockholm

VOLLEDIG GERENOVEERD SCHIP

Civitavecchia

Livorno

Napels

Dubrovnik
Kotor

Corfu

Santorini

Mykonos
Mykonos

Istanbul

Athene

Paros
Santorini

Dubrovnik

Split

Koper
Venetië

Warnemunde

Athene
Kusadasi

Patmos

Rhodos
Mykonos

Argostoli

Corfu

Santorini

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.

* Gepubliceerde prijs geldig voor vertrek 23 juni ‘21
* Gepubliceerde prijs geldig voor vertrek 8 augustus ‘21 * Gepubliceerde prijs geldig voor vertrek 6 juni ‘21
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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.

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

Griekenland & Turkije

11 dagen vanaf  € 2.020 pp + EXTRA VOORDELEN !
West-Middellandse Zee
8 dagen vanaf  € 1.140 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, havengelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: 
gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 600 
boordkrediet/hut +of 3 excursies pp. Gratis categorie upgrade (vanaf 
buitenhut) indien geboekt voor 31-12-2020.

Van 30 juli tot 9 augustus 2021
Schip: Riviera ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut 
 
     € 2.020 pp                € 2.640 pp                € 3.090 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien, $ 200 boordkrediet/hut, haven-
gelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 400 
boordkrediet/hut +of 2 excursies ppt

Van 26 oktober tot 2 november 2021
Schip: Marina ****+ 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
   € 1.140 pp                  € 1.470 pp                € 1.760 pp

Spanje, Frankrijk & Italië
8 dagen vanaf  € 1.240 pp

Oostzee & St. Petersburg
8 dagen vanaf  € 1.460 pp + EXTRA VOORDELEN !

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien, $ 200 boordkrediet/hut, haven-
gelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 400 
boordkrediet/hut +of 2 excursies pp

Van 3 tot 10 juni 2021
Schip: Riviera ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.240 pp               € 1.740 pp                € 2.110 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de hut, havengelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: 
gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 
400 boordkrediet/hut + onbeperkt keuze uit excursies dankzij de 
‘Unlimited Passport Collection’. 
Promo gratis excursies geldig tot 31-12-20

Van 19 tot 26 juli 2021
Schip: Marina ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 1.460 pp                  € 1.740 pp                € 2.030 pp

Mykonos

Stockholm

+ GRATIS EXCURSIES

Athene

Istanbul

Lesbos

Kusadasi

Rhodos
Alanya

Paphos

Antalya

Agios Nikolaos

Patmos

Barcelona

Palma

Marseille

Monte Carlo
Antibes

La Spezia
Livorno

Civitavecchia

Monte Carlo La Spezia
Livorno

Barcelona

Marseille

Valencia

Ibiza

St. Rafaël

Helsinki
St. Petersburg

Tallinn

Warnemunde

Kopenhagen

+ GRATIS categorie upgrade vanaf buitenhut

Boek voor 31DEC en geniet van flexibele annuleringsvoorwaarden én de beste prijs-garantie

EXTRA: inbegrepen fooien + $ 200 boord-
krediet/hut + OLife Choice voordelen !

EXTRA: inbegrepen fooien + $ 200 boord-
krediet/hut + OLife Choice voordelen !



12-13 CRUISEPromos

Japan

11 dagen vanaf  € 3.170 pp + EXTRA VOORDELEN !
Maleisië & Myanmar
13 dagen vanaf  € 2.960 pp + EXTRA VOORDELEN !

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien, $ 100 boordkrediet/hut, haven-
gelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 600 
boordkrediet/hut +of 3 excursies pp

Van 5 tot 15 april 2022
Schip: Nautica ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut 
 
    € 3.170 pp                € 3.620 pp                € 4.910 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden en taksen. EXTRA OLife 
Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp

Van 24 februari tot 8 maart 2022
Schip: Nautica ****+ 

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
   € 2.960 pp                  € 3.040 pp                € 3.410 pp

Zwarte Zee & Dardanellen
11 dagen vanaf  € 2.510 pp + EXTRA VOORDELEN !

IJsland & Baltische Staten
19 dagen vanaf  € 4.750 pp + EXTRA VOORDELEN !

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien, $ 200 boordkrediet/hut, haven-
gelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 600 
boordkrediet/hut +of 3 excursies pp

Van 17 tot 27 juli 2022
Schip: Riviera ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
   € 2.510 pp                  € 3.090 pp                € 3.499 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, fooien, $ 250 boordkrediet/hut, haven-
gelden en taksen. EXTRA OLife Choice voordelen: gratis 
onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 800 
boordkrediet/hut +of 4 excursies pp

Van 9 tot 27 augustus 2022
Schip: Insignia ****+

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 4.750 pp                 € 5.740 pp                € 7.140 pp

NIEUWE ROUTES 2022

Tokyo
Shimizu

Kobe
Hiroshima

Moji

Busan

Nagasaki
Kagoshima Singapore

Kuala Lumpur

Penang

Langkawi

Yangon

Phuket

Sabang

Istanbul

Nessebar

Constanta

Odessa

Kusadasi

Bodrum

Santorini

Mykonos
Athene

EXTRA: inbegrepen fooien + 
$100 boordkrediet/hut + OLife 
Choice voordelen !

+ GRATIS categorie-upgrade ! 
(vanaf een buitenhut)

EXTRA: inbegrepen fooien + 
$200 boordkrediet/hut + OLife 
Choice voordelen ! Reykjavik

Isafjordur
Akureyri

Torshavn

Stavanger
Kristiansand

Kopenhagen

Stockholm
Helsinki

St. Petersburg
Tallinn

Zeebrugge

Le Havre

EXTRA: inbegrepen fooien + 
$250 boordkrediet/hut + OLife 
Choice voordelen !

Ontscheping mogelijk in Zeebrugge



14-15 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.

Suite Upgrades: Veranda suite voor de prijs 
van een Oceanview suite óf een upgrade van 
je geboekte Veranda Suite met 3-categorieën
Gratis boordtegoed:Tot $ 1.000 per suite extra 
boordkredietom vrij te spenderen aan boord
Internet: tot 900 min. gratis internetgebruik 
per gast
Penthouse & Premium Suites :Tot $ 2.000 per 
suite extra boordkrediet en onbeperkt gebruik 
van internet.

Signature Savings Event

Boek voor 1 maart 2021 je cruise voor zomer 2021 
of winter-lente 2022, en profiteer van:

Ontdek de wereld in 
stijl met Seabourn
Cruisen is voor veel mensen het realiseren 
van een droom. De bemanning aan boord 
van de Seabourn schepen doet dan ook 
al het mogelijke om die droom mee te 
helpen verwezenlijken. Luxueuze suites, 
een onberispelijke service met oog voor 
elk detail, en onbeperkt genieten van 
de inbegrepen faciliteiten (waaronder 
champagne en kaviaar), zijn maar enkele 
van de elementen die je een onvergetelijke 
reis zullen bezorgen.

Adriatische Kust & Griekenland

8 dagen vanaf  € 4.500 pp
Griekenland & Kroatië
8 dagen vanaf  € 4.500 pp

*Vermelde prijs geldig voor vertrek 8/5/21. Inbegrepen bij deze 
cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive service op basis van dubbele 
bezetting in de suite, havengelden & taksen. + EXTRA (enkel bij de 
Europese routes): $500 boordkrediet/suite, 300 min. internet/gast, 
gratis suite-upgrade (reeds toegepast op de getoonde prijzen.)

Vertrekdata 2021: 8 mei, 5 juni, 3 & 31 juli, 28 aug., 25 sept.
Schip: Seabourn Ovation *****

Veranda Suite          Penthouse Suite          Penthouse Spa Suite
 
    € 4.500 pp                € 7.000 pp                € 7.500 pp

*Vermelde prijs geldig voor vertrek 24/7/21.

Vertrekdata 2021: 1 & 29 mei, 26 juni, 24 juli, 21 aug., 18sept.
Schip: Seabourn Ovation *****

Veranda Suite          Penthouse Suite          Penthouse Spa Suite
 
   € 4.500 pp                  € 6.500 pp                € 7.500 pp

Griekenland, Turkije & Israël Alaska & Inside Passage

Van 7 tot 14 augustus 2021
Schip: Seabourn Ovation ***** 

Veranda Suite          Penthouse Suite          Penthouse Spa Suite 
 
   € 4.800 pp                  € 7.000 pp                € 8.500 pp

*Vermelde prijs geldig voor vertrek 13/8/21. 

Vertrekdata 2021: 30 juli, 13 aug., 17 sept.
Schip: Seabourn Odyssey***** 

Ocean View Suite           Veranda Suite             Penthouse Suite 
 
   € 4.095 pp                 € 4.595 pp                € 8.095 pp

Vancouver

GRATIS upgrade + $500 boordkrediet/suite

+ $500 boordkrediet/suite

8 dagen vanaf  € 4.800 pp 8 dagen vanaf  € 4.095 pp 

GRATIS upgrade + $500 boordkrediet/suite

GRATIS upgrade + $500 boordkrediet/suite

Venetië

Vodice

Kotor

Kerkyra

Zakinthos Nafplion

Milos

Athene Athene

Venetië

Monenvasia

Katakolon

Parga
Brindisi

Dubrovnik

Zadar

Athene
Mykonos

Symi
Antalya

Kusadasi

Limassol

Haifa

Ketchikan

Sitka

Hubbard Glacier

Inian Islands
Haines

Juneau

EXTRA: exclusieve muzikale 
avondexcursie in Efeze !



Met 15 moderne cruiseschepen - en 2 gloednieuwe 
in de vaart - die elk jaar 2 miljoen gasten vervoeren 
naar 380 gevarieerde bestemmingen over de hele 
wereld, blijft Princess Cruises een gevestigde waarde 
in de cruisebusiness. Herbron in de Lotus Spa, geniet 
van ‘Movies under the Stars’ onder een nachtelijke 
hemel, proef van culinaire hoogstandjes in de 
specialiteitenrestaurants of beleef het spektakel tijdens 
professionele theatershows of licht- en klankshows op het 
buitendek.

16-17 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.

Nieuwe schepen, zelfde 
premium Service

West-Middellandse Zee

8 dagen vanaf  € 675 pp
Adriatische Kust
8 dagen vanaf  € 755 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
+ EXTRA: tot $ 100 boordkrediet/hut
* alternatieve vertrekdata beschikbaar

Van 29 mei tot 5 juni 2021*
Schip: Enchanted Princess ****

   Binnenhut                Balkonhut                  Mini-suite 
 
     € 675 pp                    € 850 pp                € 1.055 pp

Van 18 tot 25 september 2021*
Schip: Enchanted Princess ****

   Binnenhut                Balkonhut                  Mini-suite   
 
    € 755 pp                     € 925 pp               € 1.135 pp

Britse Eilanden
13 dagen vanaf  € 1.390 pp

Noorse Fjorden & Noordkaap
15 dagen vanaf  € 1.715 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
+ EXTRA: tot $ 150 boordkrediet/hut
* alternatieve vertrekdata beschikbaar

Van 26 mei tot 7 juni 2021
Schip: Sky Princess ****

   Binnenhut                Balkonhut                  Mini-suite   
 
     € 1.390 pp               € 1.535 pp                € 1.795 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
+ EXTRA: tot $ 150 boordkrediet/hut
* alternatief vertrek: 12/06/2021

Van 21 augustus tot 4 september 2021
Schip: Regal Princess ****

   Binnenhut                Balkonhut                  Mini-suite  
 
   € 1.715 pp                  € 1.905 pp                € 2.160 pp

Civitavecchia
Ajaccio

Gibraltar

Marseille Livorno
Civitavecchia

Kotor

Corfu

Valletta

Messina

Napels

Southampton

Guernsey

Cork

Dublin

Belfast

Glasgow

Kirkwall

Invergordon

Edinburgh

Le Havre
Southampton

Bergen
Skjolden

Olden
Trondheim

Honningsvag

Tromso
Gravdal

Alesund

Haugesund

Ontdek Princess Plus: Upgrade je cruise voor slechts € 34 pp/dag en ontvang een drankenpakket + onbeperkt internet + inbegrepen fooien ! Beschikbaar op alle cruises.

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van 
dubbele bezetting in de hut, havengelden & taksen. 
+ EXTRA: tot $ 100 boordkrediet/hut
* alternatieve vertrekdata beschikbaar



18-19 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.

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 49 GRATIS EXCURSIES TOT 34 GRATIS EXCURSIES TOT 48 GRATIS EXCURSIES TOT 31 GRATIS EXCURSIES
Mytisch Japan

11 (+3) dagen vanaf  € 6.910 pp
Caraïben & Puerto Rico
8 dagen vanaf  € 4.699 pp

EXTRA: gratis landprogramma van 3 dagen  voor elke suite-
categorie voor of na de cruise (vanuit Tokyo)

Van 23 oktober tot 2 november 2021
Schip: Seven Seas Explorer *****+

Deluxe Veranda Suite           Superior Suite                Concierge Suite
 
     € 6.910 pp                     € 7.310 pp                   € 7.880 pp

Van 7 tot 17 december 2021
Schip: Seven Seas Splendor *****+

Deluxe Veranda Suite           Superior Suite                Concierge Suite
 
               -                             € 4.699 pp                   € 5.320 pp

Monaco, Malta & Sicilië
8 dagen vanaf  € 3.895 pp

Turkije & Griekenland
8 dagen vanaf  € 5.230 pp

Van 27 september tot 4 oktober 2021
Schip: Seven Seas Mariner *****+

Deluxe Veranda Suite           Superior Suite                Concierge Suite
 
      € 3.895 pp                     € 4.775 pp                € 5.700 pp

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

Van 4 tot 11 november 2021
Schip: Seven Seas Splendor *****+

Deluxe Veranda Suite           Superior Suite                Concierge Suite
 
     € 5.230 pp                     € 5.580 pp                   € 6.020 pp

Tokyo
Shimizu

Kobe
Hiroshima

Busan

Nagasaki
Kagoshima

GRATIS 3-daags landprogramma 
Miami

Puerto Plata
San Juan

Basseterre

Roseau

St. John’s
Gustavia

Monte Carlo
Marseille

Barcelona

Valletta

Messina

Amalfi

Civitavecchia

Athene

Bozcaada

Istanbul

Kusadasi

RhodosSantorini

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.

Promotieprijzen zijn geldig tot 31/12/20



20-21 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.

Unieke expedities voor nieuwsgierige avonturiers

vanaf € 6.145 pp vanaf € 8.299 pp

Noorse Fjorden
8 dagen vanaf  € 1.125 pp

Groenland & IJsland
15 dagen vanaf  € 2.915 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting, fooien (indien geboekt voor 31/12/2020), 
havengelden en taksen.

Van 22 tot 29 mei 2021
Schip: Bolette ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut   
 
     € 1.125 pp               € 1.399 pp                € 2.350 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting, fooien (indien geboekt voor 31/12/2020), 
havengelden en taksen.

Van 14 tot 28 augustus 2021
Schip: Borealis ****

   Binnenhut                Buitenhut                  Balkonhut  
 
   € 2.915 pp                  € 3.135 pp                € 4.815 pp

Met 2 nieuwe schepen in de vaart (en de 
oudste 2 die de vloot intussen hebben 
verlaten), vergroot én moderniseert 
Fred. Olsen zijn capaciteit en algemene 
faciliteiten aan boord. Meer en grotere 
publieke ruimtes, nieuwe restaurants en 
theaters en meer ruimte per passagier. 
Bolette en Borealis bieden korte en langere 
cruises aan, met thuishavens in Dover, 
Southampton of Liverpool. Voor wie boekt 
voor het einde van het jaar, zijn de fooien 
inbegrepen in de prijs.

Dover

Lysefjord

Flam

Olden

Stavanger

Liverpool

Reykjavik

Isafjordur

Prins Christian Sund

Narsarsuaq
Nanortalik

Qaqortoq

Belfast

Gloednieuwe 5-sterren expeditieschepen
Modern Scandinavisch design met ruime vergezichten op de 
omgeving en veel vrije ruimte aan boord

Verrijkende culturele exploratiereizen
Wereldwijde expeditiecruises inclusief unieke rivier- en 
zeecruises naar het Russische Verre Oosten

Reykjavik

Isafjordur
Akureyri

Leith

Qassiarsuk
Reykjavik

Nuuk

Prins Christian Sund

Kangerlussuaq

Nanortalik
Qaqortoq

Meer dan 70 jaar expertise
Cruises met de hoogste veiligheids-standaard in de industrie.

Bescheiden top service
De crewleden streven ernaar om zelfs de onuitgesproken 
vragen van gasten te kunnen beantwoorden met een uiterst 
persoonlijke service

Ontdek Schotland en IJsland met de Shetland en Faroer 
eilanden

11 dagen van Leith naar Reykjavik   
6 tot 16 mei 2022

Expeditiecruise Groenland 

11 dagen van Reykjavik naar Kangerlussuaq   
30 augustus tot 9 september 2022

Prijsvoorbeelden:

Aberdeen

Stromness
Fair Isle

Lerwick
Papa Stour

Thorshavn
Evighedsfjord
Kangaamiut

Hvalsey

The return of Swan Hellenic,
 leaders in cultural cruising.

Sail on the new 5 star boutique ships !



22-23 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.

Riviercruiserederijen namen al sinds afgelopen 
zomer het voortouw in het heropstarten 
van vaarroutes. Voorzichtig en met veel 
beperkingen, aanvankelijk. Intussen nog steeds 
met weliswaar beperkte bezetting. Maar ook in 
deze nieuwe manier van riviercruisen vond de 
kapitein en zijn bemanning de nodige routine, 
zodat passagiers opnieuw zorgeloos kunnen 
genieten van verschillende mooi Europese 
riviervakanties.

Over Hollandse kanalen via de Meyer-scheepswerf 
      naar bruisend Berlijn
12 dagen vanaf  € 1.795 pp

Portugal en de Douro-vallei

8 dagen vanaf  € 1.450 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting, 
dranken aan tafel en aan de bar doorheen de dag, animatie en 
gala-avond, havengelden en taksen. Niet inbegrepen: facultatieve 
excursies (bv. bezoek aan de scheepswerf Meyer Werft, slot 
Charlottenburg, Potsdam en paleis Sans Souci, enz.), een klassiek 
excursiepakket voor de ganse cruise is vooraf verkrijgbaar à € 427 pp

Van 7 tot 18 september 2021
Schip: ms Victor Hugo ***+

   Buitenhut           Buitenhut bovendek      Buitenhut Single
 
   € 1.795 pp                   € 2.035 pp                € 2.440 pp

Inbegrepen: cruise in A-Rosa ‘Premium all-inclusive’ op basis 
van dubbele bezetting (geselecteerde dranken, fooien, wifi), 
havengelden en taksen. * Alternatief vertrek mogelijk op 24 & 
31 maart, 21 & 28 april, 12 & 19 mei 2021.

Van 7 tot 14 april * 2021
Schip: A-Rosa Alva ****

             Buitenhut            Buitenhut met schuifraam 
  
             € 1.450 pp                  € 2.050 pp

Voorjaarscruises op de Donau

8 dagen vanaf  € 2.205 pp

Bordeaux & de Gironde

8 dagen vanaf  € 3.085 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting, 
geselecteerde wijnen, bieren en frisdanken tijdens lunch en diner, 
geselecteerde excursies in elke haven/bestemming, gebruik van 
fietsen aan boord, vluchten heen/terug vanuit Brussel (aangeboden 
door ATC Cruises), transfers naar/van het schip, havengelden en 
taksen. * Alternatief vertrek mogelijk op 3 of 4 april 2021.

Van 20 tot 27 maart* 2021
Schip: AmaCerto ****+

   Buitenhut          Buitenhut m Frans balkon         Balkonhut   
 
     € 2.205 pp                 € 3.075 pp                € 3.595 pp

Inbegrepen: cruise in volpension op basis van dubbele bezetting, 
geselecteerde wijnen, bieren en frisdanken tijdens lunch en diner, 
geselecteerde excursies in elke haven/bestemming, gebruik van 
fietsen aan boord, havengelden en taksen. * Alternatief vertrek 
mogelijk op 13 mei, 10 juni, 22 & 29 juli, 12 augustus 2021.

Van 17 tot 24 juni 2021 *
Schip: AmaDolce ****+

   Buitenhut             Buitenhut Frans balkon             Suite
 
   € 3.085 pp                  € 3.955 pp                € 5.430 pp

Ons aanbod 
     van riviercruises

Met overnachtingen in de havens 
van Budapest en Vilshofen

Amsterdam

Volendam
Groningen

Papenburg
Bremen

Minden
Hannover

Braunschweig

Berlijn

Potsdam

Brandenburg Porto

Régua
Pinhao

Vega de Terron
Barca d’Alva

Bitetos

Linz

Vilshofen

Budapest

Bratislava
Wenen

Melk

Krems

Spitz

Bordeaux
Blaye

Cadillac

Libourne
Bourg

Alle Europese en Azië-cruises van AmaWaterways (geboekt voor 
31/01/2021) worden optimaal beschermd dankzij het nieuwe ‘Ultimate 
Cruise Flexibility Programme’. Deze nieuwe, steeds inbegrepen 
beschermingsmaatregel voor de klanten houdt in dat je je riviercruise 
voor wélke reden dan ook kosteloos kan omboeken tot 48u voor 
vertrek, naar gelijk welke andere cruise tot 2023. Ook eventuele 
aanvullende diensten geboekt bij AmaWaterways, zoals een rondreis ter 
plaatse vooraf of extra hotelnachten, zijn hierbij inbegrepen.

Ultieme bescherming 
van je cruisevakantie

COMFORT

PREMIUM
LUXE

LUXE



8 dagen Noorse Fjorden

Getoonde prijs voor vertrek 29/05/21 met Celebrity Reflection 
in een binnenhut op basis van dubbele bezetting inclusief 
vermelde all-inclusive service en havengelden. Balkonhut 
vanaf € 1.675 pp

13 dagen Baltische Staten & St. Petersburg

Getoonde prijs voor vertrek 18/07/21 met Celebrity Reflection 
in een binnenhut op basis van dubbele bezetting inclusief 
vermelde all-inclusive service en havengelden. Balkonhut 
vanaf € 2.505 pp

‘Always Included’ wordt vanaf nu de nieuwe standaard voor de luxueuze vakantiebeleving die de Premium schepen van 
Celebrity Cruises aanbieden:

Vertrek in 2021 vanuit Amsterdam !

Onbeperkte dranken – Classic cocktails, wijnen per glas, frisdranken, speciale koffies en 
thees, fruitsappen en flessenwater zonder zorgen over de rekening.

Onbeperkt internet – gratis en altijd verbonden met sociale media, e-mails en het web 
om naar hartenlust te surfen.

Dagelijkse fooien – fooien voor het personeel zijn steeds inbegrepen om voluit te geni-
eten van de warme service die de uitzonderlijke bemanning levert.

vanaf € 1.395 pp vanaf € 2.215 pp


