
CRUISES 2023-2024



Explora Journeys
staat voor:

• Een exclusieve cruise-ervaring aan boord van zeer ruime 
   luxeschepen
• Unieke vaarroutes (geen enkele cruise is dezelfde) en 
   originele bestemmingen.
• Genieten van een all-inclusive service, waaronder 
   verfijnde wijnen, champagne, cocktails, premium spirits, 
   specialiteitenkoffies, minibar enz.
• Suites met een minimum van 35m² en een ruime keuze aan 
   verblijfstypes
• Entertainment van bijzonder hoog niveau
• Exquise culinaire ervaringen, originele (thema)lounges en 
   mogelijkheid tot dineren in je suite
• Inbegrepen fooien, wifi en tal van andere luxefaciliteiten 
   aan boord
• De mogelijkheid om je reis uit te breiden met meerdaagse 
   landprogramma’s voor of na de cruise

Cruisen met

Topservice bij ATC Cruises:

ATC Cruises is reeds 30 jaar 
gespecialiseerd in de verkoop van 
cruises, en geeft neutraal advies over 
alle cruiserederijen. Onze professionele 
medewerkers hebben een zeer 
uitgebreide kennis en helpen je graag 
verder bij het reserveren van je volgende 
cruisevakantie. Bij ons is je reisdossier 
in goede handen. Voor, tijdens én na 
je cruise. Contacteer ons voor een 
vrijblijvende prijsofferte, of verdere 
informatie.

V.U.: Ben Scheefhals, Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd  en/of verspreid zonder de schriftelijke toelating van de uitgever. 



Explora Journeys is een gloednieuwe brand binnen het luxe cruisesegment. De rederij is specifiek ontworpen 
vanuit de noden van ervaren cruisereizigers. En gebouwd voor gasten die langer ter plaatse willen blijven, later 
willen vertrekken en intensiever willen reizen. Een meer authentieke reiservaring dus, en dat aan boord van de 
allernieuwste schepen in het hogere segment. De cruises worden steeds aangeboden met een all-inclusive 
formule, zoals je mag verwachten van een luxerederij. Maar tegelijk zijn het vooral de vele ándere elementen die 
deze nieuwe cruiserederij uniek maken. Wij vertellen je er in deze mini-brochure graag alles over.

De inspiratie voor de naamgeving van Explora Journeys kwam er vanuit de passie voor ontdekking 
(exploratie) van de oceanen en zeeën op onze planeet. De golvende lijnen in het logo staan dan ook voor de 
beweging van de zee en golven. Duurzaamheid en respect voor de oceanen is dan ook een belangrijk thema 
in de ontwikkeling en productieproces van de schepen. Alle ogen zijn nu gericht op de lancering van het 
merk, in juli 2023.

In totaal zullen er 6 gelijkwaardige schepen worden gebouwd, van nu tot 2028, op de gerenommeerde 
scheepswerf van Fincantieri, Italië. Explora Journeys wil met haar schepen (en service) duidelijk afwijken van 
het gemiddelde verwachtingspatroon voor een cruisevakantie. Het ultieme doel is om de gasten aan boord 
een ‘Ocean State of Mind’ bij te brengen. Centraal daarbij zijn de persoonlijke benadering tijdens de service 
aan boord en een intensieve ontdekking van de bestemming aan land.

Op het vlak gastronomie en culinaire hoogstandjes lijkt Explora het neusje van de zalm te worden, en ook 
het entertainment programma is bijzonder veelbelovend. De verwijzing ‘Journeys’ gaat dus verder dan enkel 
de cruisebeleving. Ben jij klaar voor een nieuw soort vakantiebeleving? Ontdek dan in deze brochure het 
uitgebreide aanbod van Explora Journeys voor 2023 & 2024.

Het avontuur begint ... vanaf juli 2023

Cruisespecialist ATC Cruises over Explora Journeys:

“Explora Journeys is dé cruise brand 
waar iedereen momenteel naar uitkijkt. 

Van ervaren cruisereizigers tot 
nieuwsgierige concurrenten”



Milieu & technologie

RINA DOLPHIN (1) - reduceren van 
geluidsoverlast

Tal van energiebesparende 
toepassingen & energie-efficiënte 
machines en toestellen aan boord

SCR system; Selective 
Catalytic Reduction (2)

Shore-to-Ship Power (4)

Geavanceerd afvalverwerkingssysteem volgens 
de strengere Baltische regelgeving

LED-verlichting

Verwerking van afvalwater (zoals 
goedgekeurd door USCD)

(1)  RINA DOLPHIN is een additionele klasse-aanduiding in de 
commerciële scheepvaart die aangeeft dat er specifieke aandacht 
besteed wordt aan de mariene omgeving, meerbepaald het (sterk) 
reduceren van geluidsoverlast onder water. Dit kan gaan van 
‘DOLPHIN Transit’ voor normale vaarcondities, tot ‘DOLPHIN Quiet’ en 
een beperkte snelheid tot 10 knopen – voor bijvoorbeeld gebieden 

met een hoge concentratie aan dolfijnen of andere zeedieren.

(2) SCR: Selectieve katalytische reductie, is een chemisch proces 
dat wordt gebruikt om de rookgassen die ontstaan bij een 
verbrandingsproces te ontdoen van stikstofoxiden (NOx) door 
het inspuiten van een mengsel van ureum en gedemineraliseerd 



Slimme airco, verwarming & ventilatie

Verbeterde software voor ligging en 
weerstandsvermindering in het water

Innovatief ontwerp van de romp 
en geoptimaliseerde toepassingen 
m.b.t. de hydrodynamiek

Antifouling (3)

Hypermodern afval- 
en recycling

Shore-to-Ship Power (4)

Geavanceerd afvalverwerkingssysteem volgens 
de strengere Baltische regelgeving

water, in het Engels bekend onder de term “DEF” (Diesel Exhaust 
Fluid), in de uitlaatgassen. Behandelde uitlaatgassen worden waar 
mogelijk doorgestuurd naar andere scheepsapparatuur, zoals de 
boiler of condensator.

(3) Antifouling is bedoeld om de aangroei van algen en ander 

organisch materiaal op de onderkant van het schip tegen te gaan 
en het brandstofverbruik niet te verhogen.

(4) Shore-to-ship power is het gebruik van walstroom als het schip 
is aangemeerd. Dit is uiteraard enkel mogelijk in de havens die 
met deze technologie zijn uitgerust.

Cruisespecialist ATC Cruises over Explora Journeys:

“Vervuilende cruiseschepen hebben 
géén toekomst. Explora Journeys 

bewijst dat het anders kan.”



Lengte: 248 meter
Tonnenmaat: 63.900 brutoton
Aantal suites : 461
Aantal passagiers : 922
Bemanningsleden : 640
Ratio passagiers/hosts : 1,44

> 700m² aan indoor & outdoor wellness faciliteiten
> 270m² fitness facilititeiten

Achter deze ‘droge cijfers’ zit een gigantisch team 
aan mensen die het kloppende hart van Explora 
Journeys vormen. Mensen met een passie voor 
schepen en oceanen, vaak met een jarenlange 
ervaring in de (cruise)industrie. Het welzijn van de 
hosts en bemanningsleden aan boord staat voorop. 
Er wordt dan ook sterk ingezet op (persoonlijke) 
ontwikkeling, training en diversiteit.

Van culinaire hoogstandjes tot 
in-suite dining
Nog iets om naar uit te kijken, is de variëteit aan 
culinaire ontdekkingen aan boord. Van exclusieve 
wine-pairing menu’s, tot culinaire kookworkshops 
en gastronomische ervaringen van sterrenchefs 
wereldwijd. Als gast heb je de keuze uit 11 culinaire 
ervaringen, en dan spreken we nog niet over de 
themabars & lounges. Laat het watertanden beginnen !

ANTHOLOGY *: Sterrenchefs van over de ganse 
wereld hebben hier de overhand. Anthology 
presenteert de bekroonde specialiteitenmenu’s in 
een uniek, uiterst elegant kader. Dat alles uiteraard 
met perfect aangepaste wijnen.

EMPORIUM MARKETPLACE: Het meest uitgebreide 
restaurant aan boord, met maar liefst 18 kookstations 
die doorheen de dag voortdurend verschillende 
gerechten en smaken presenteren. Geïnspireerd 
door de lokale bestemmingen.

Cruisespecialist ATC Cruises over Explora Journeys:

“Een cruise wordt gemaakt door de 
mensen die je ontmoet: medepassagiers, 

locals, en … geweldige hosts die elke 
moment voor je klaarstaat”

Explora I: het paradepaardje is in aantocht

#

#



SAKURA: Genoemd naar de kersenbloesem, de 
nationale bloem van Japan. Sakura biedt authentieke 
en energetische gerechten uit o.a. Japan, Thailand, 
Vietnam en Maleisië. Een sake-sommelier en 
moderne Aziatische muziek zorgen voor een heel 
eigen sfeer.

MARBLE & CO. GRILL: Een Europees steakhouse met 
duurzaam geproduceerd vlees en bijzondere zorg 
voor kwaliteit. Een superbe selectie van verfijnde 
wijnen kan hier natuurlijk niet ontbreken.

MED YACHT CLUB: Zoals de naam doet vermoeden, 
kan je hier terecht voor de smaakvolle mediterrane 
keuken en topklassiekers uit Italië, Spanje, 
Griekenland, Frankrijk of Noord-Afrika. Vers geperste 
(fruit)sappen en smeuïge cocktails met regionale 
ingrediënten maken de ervaring compleet.

FIL ROUGE: Hoewel Frans geïnspireerd, vind je 
hier een internationale keuken gepresenteerd 
in gesofisticeerde topgerechten en verfrissende 
creaties. Hierbij een uitgebreide keuze aan wijnen uit 
de oude en nieuwe wereld.

CHEF’S KITCHEN *: Allicht de meest unieke van 
alle culinaire ontdekkingen aan boord. Maximaal 

12 gasten kunnen hier genieten van een uiterst 
persoonlijk diner en exquise kookworkshops die 
begeleid worden door culinaire experts. Dat alles 
met lokale recepten en typische ingrediënten.

CREMA CAFÉ: De perfecte plaats om te relaxen, 
binnen of buiten en genieten of andere gasten te 
ontmoeten. Heerlijk comfortabele lounge met een 
huiselijke sfeer en… prachtig uitzicht over de oceaan.

EXPLORA LOUNGE: Centraal gelegen, met 270 
graden zicht op de oceaan. De ideale plek voor een 
lichte maaltijd, snack, de traditionele ‘afternoon tea’ 
of een verfrissende cocktail.

GELATERIA & CRÊPERIE: Authentieke Franse en 
Italiaanse lekkernijen, met het zwembad naast je 
zijde.

IN-SUITE DINING: Geniet van een waaier aan 
smaken, in het comfort van je eigen suite. Het menu 
omvat een uitgebreide keuze aan smaken uit de 
verschillende specialiteitenrestaurants.

* Voor deze restaurants geldt een aparte toeslag. Alle 
andere zijn inbegrepen in de prijs van de cruise.

#: biedt de mogelijkheid om buiten te dineren

#

#



Je thuis op zee
Aan verblijfskeuze geen gebrek. 
Alle 461 suites, penthouses en 
residences zijn ontworpen met het 
oog op een maximale connectie met 
zee. Denk aan grote panoramische 
ramen van vloer tot plafond, private 
zonneterrassen en een overvloed 
aan ruimte. Met een gemiddelde 
oppervlakte van 42m² bieden de 
suites meteen het gevoel van een 
persoonlijke thuis op zee. Uitgerust 
met tal van moderne, technologische 
faciliteiten, onbeperkt wifi en 
concierge- of butlerservice is het 
echt helemaal genieten in je suite. 
De Ocean Terrace en Grand Terrace 
Suites baden in een zee van licht, en 
bieden tal van inbegrepen extra’s. 
Van een naar wens gevulde minibar, 
tot een espresso machine, lounge 
zetel met koffie-/diner tafel en een 
verrekijker voor gebruik tijdens de 
reis. Zoek je het nog wat groter, 
kan je overwegen om een Ocean 
Penthouse of een van de grotere 
Ocean Residences te boeken. Of je 
er ooit nog weg zal willen, laten we in 
het midden.

Wellness & Spa
Algemeen welzijn is een belangrijk element en draagt bij aan een 
positievere totaalervaring van de gasten aan boord. De uitgebreide 
spa & wellness-faciliteiten zijn geïnspireerd door de liefde voor 
de oceaan, en kan je dan ook zowel binnen als buiten beleven. 
Een uitgebreide keuze aan spa-behandelingen, fitness studio met 
persoonlijke begeleiding, en wellnessprogramma’s die specifiek 
zijn toegespitst op de bestemming, je vindt het hier allemaal. 
Verspreid over het schip vind je ook verschillende binnen- en 
buitenzwembaden en tal van whirlpools. Klaar voor een zorgeloze 
en compleet relaxerende vakantie-ervaring?

Jouw perfecte host
Altijd en overal inbegrepen, in elke suite:
• Welkomstchampagne + 1 fles sterke drank op de dag van 
   aankomst
• Persoonlijke service van ervaren medewerkers en experts in 
   de hotelindustrie
• Ongelimiteerd: dranken, verfijnde wijnen en premium 
   sterkedranken/likeuren, specialiteiten- koffies, thee’s en 
   softdrinks, gevulde minibar (sommige zeer exclusieve wijnen 
   en sterkedranken zijn beschikbaar tegen een toeslag)
• Onbeperkt toegang tot de wellnessfaciliteiten (exclusief 
   behandelingen)
• Fitness- en welzijnsprogramma’s aan boord en op de 
   bestemming
• Alle fooien/servicekosten voor het personeel
• Onbeperkt (high-speed) Wi-Fi
• Shuttledienst van de haven naar het stadscentrum (waar nodig en
   beschikbaar)
• 11 culinaire ervaringen, inclusief dineren in je eigen suite (2 andere
   restaurants tegen betaling, zie pag. 7)



Verrijkende ervaringen voor nieuwsgierige wereldreizigers

Cruisespecialist ATC Cruises over cruisen met Explora Journeys:

Explora Journeys zoekt in het samenstellen van de 
vaarroutes steeds naar een mix van minder gekende 
én populaire reisbestemmingen, steeds bekeken 
vanuit een nieuwe en originele hoek. Zelfs de meest 
nieuwsgierige en veeleisende reizigers worden 
telkens opnieuw geprikkeld en gestimuleerd om 
nieuwe dingen te ontdekken. Geen enkele vaarroute 
komt 2x voor, dus elke cruise op zich is uniek. Met 
verschillende reizen tussen 3 en 44 nachten tijdens 
het inauguratieseizoen, is er een ruime keuze aan 
routes en vaargebieden:

• juli 2023: Engeland, Noorwegen & Denemarken
• aug 2023: Engeland, Schotland, Ierland en Ijsland
• september 2023: IJsland, Groenland & Canada
• oktober 2023: VS & Canada
• nov.-dec. 2023: Caraïben (Britse Maagdeneilanden, 
   Guadeloupe, Antigua & Barbuda, Puerto Rico, 
   St. Barthelemy, St. Kitts & Nevis, Dominicaanse 
   Republiek, Bahamas) en meer ...
• jan.-feb. 2024: Zuid-Amerika (Barbados, Frans-
   Guyana, Brazilië)

• apr.-mei 2024: Hawaï, US & Canada, Alaska
Tijdens de uitstappen aan land, krijg je de kans om 
de bestemmingen te ervaren op een exclusieve, 
originele manier. Van aangepaste en op maat 
gemaakte excursies, VIP-toegang op bepaalde sites, 
musea en beschermde monumenten, tot exclusieve 
events en speciale culinaire ervaringen.

Solo slim

Soloreizigers zitten bij Explora Journeys aan het juiste 
adres. De singletoeslag bedraagt slechts 15% *, en is 
toepasbaar op elke suite-categorie. Gasten die solo 
reizen, betalen taksen, toeslagen en havengelden 
ook voor slechts 1 persoon. Alle andere diensten & 
faciliteiten zoals beschreven in deze brochure, zijn 
onbeperkt geldig voor soloreizigers.

* Het singlesupplement kan enigszins variëren per 
route en afhankelijk van de datum van boeking en is 
niet op iedere cruise van toepassing.

“Geen enkele route is dezelfde, en met een 
meerdaags verblijf voor of na je cruise maak je je 

reis helemaal compleet”



16 dagen van Southampton tot Kopenhagen

17 juli tot 1 augustus 2023

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 9.450 pp                         € 11.550 pp           € 12.750 pp

prijs vanaf  € 9.450 pp

HIGHLIGHTS: 

• De ‘Maiden Journey’ van Explora I
•Het minder gekende Bronnoysund en het vlakbij gelegen “gat in 
  de berg” van Torghatten
• De mooiste Noorse Fjorden & steden in één cruise * Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 

Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

Inauguratiecruise Noorwegen & Denemarken

Torghatten, nabij Bronnoysund

Southampton 
Zeebrugge

Kopenhagen

Geiranger

Trondheim
Molde

Leknes

Bronnoysund

Flam
Bergen
Stavanger

Skagen



Zomercruise Scandinavië
7 dagen van Kopenhagen naar Hamburg

 vanaf  € 3.500 pp
15 tot 21 augustus 2023

IJsland, Schotland & Denemarken
15 dagen rondreis vanuit Kopenhagen

 vanaf  € 8.250 pp

1 tot 15 augustus 2023

Deze cruise is ook te boeken als 8-daagse cruise
naar of vanuit Reykjavik

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 8.250 pp                         € 10.100 pp           € 11.150 pp

Kopenhagen

Skagen

Lerwick

Kirkwall

Reykjavik

Isafjordur

Akureyri

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 3.500 pp                         € 4.300 pp            € 4.750 pp

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van 
all-inclusive met Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, 
havengelden en taksen.

Kopenhagen

Götenborg

OsloStavanger

Hamburg



17 dagen van Reykjavik naar New York City

9 tot 25 september 2023

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 7.150 pp                         € 7.550 pp           € 10.350 pp

prijs vanaf  € 7.150 pp

HIGHLIGHTS: 

• Start je cruise met een extra dag in Reykjavik en overnachting 
   aan boord 
• Viking-geschiedenis van Groenland, met tal van culturele en 
avontuurlijke uitstappen
• Het unieke landschap en ecosysteem rondom Bay of Fundy, 
Canada

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 
Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

IJsland, Groenland & Oostkust VS

Reykjavik

Akureyri

Isafjordur

Qaqortoq

Nuuk Paamiut

Sydney
Saint John

New York



Canada & New England vanuit New York
11-daagse cruise van New York naar Quebec

25 september* tot 13 oktober 2023

 Vanaf  € 8.450 pp

HIGHLIGHTS:

• Beleef de ultieme Canadese ‘wilderness’ op de 
   rivier en fjorden van Saguenay
• De unieke rotsformaties in Mingan 
   Archipelago National Park (Havre-Saint-Pierre)
•  The Big Apple/New York, met overnachting in 
    de haven aan het begin én einde van de cruise 
    (m.u.v. het alternatieve vertrek vanuit Quebec)

New York

Akureyri

(*) Deze cruise is ook te boeken als 11-daagse 
vanuit Quebec City (vertrek 3/10/23)

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 8.450 pp                         € 10.300 pp           € 11.500 pp

          € 4.650 pp                          € 5.700 pp            € 6.300 pp

19 dagen

11 dagen

Boston

Saint JohnQuebec City

Saguenay
Baie-Comeau

Havre-Saint-Pierre

Charlottetown

Halifax
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Caraïben & Barbados
11 dagen van Miami naar Bridgetown

 vanaf  € 3.800 pp
17 tot 27 november 2023

Het beste van de Caraïben
Rondreis vanuit Miami

(*) Deze cruise is ook te boeken als 8-daagse cruise 
vanuit San Juan (**) (vertrek 10/11/23) of 8-daagse cruise van 
Miami (***) naar San Juan (vertrek 3/11/23)

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 3.800 pp                         € 4.600 pp            € 5.100 pp

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van 
all-inclusive met Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, 
havengelden en taksen.

St. Johns

Spanish Town

Key West

Miami

Gustavia

Miami

Key West

Spanish Town

Deshaies

St. John’s

San Juan
Gustavia

Basseterre

Samana

Ocean Cay

 vanaf  € 5.350 pp

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 5.350 pp                          € 6.550 pp            € 7.250 pp

          € 2.600 pp                           € 3.150 pp            € 3.500 pp

          € 2.750 pp                           € 3.400 pp            € 3.750 pp

15 dagen

8 dagen **

Basseterre Deshaies

Castries

Bridgetown

3 tot 17 november* 2023

8 dagen ***



17 tot 27 november 2023

Caraïben met Grand Turk & 
  Dominicaanse Republiek

10 dagen van/naar Miami

 vanaf  € 3.200 pp

13 tot 22 december 2023

Barbados, Bonaire & Curaçao
10 dagen van/naar Bridgetown

 vanaf  € 3.050 pp
27 november tot 6 december 2023

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 3.050 pp                         €3.700 pp           € 4.100 pp

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 3.200 pp                         € 3.900 pp            € 4.300 pp

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 
Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

Bridgetown

Roseau

Kralendijk

Willemstad

Saint-Pierre

Kingstown

Miami

HIGHLIGHTS: 

• Walvissen spotten op Salt Cay (vanuit Grand Turk)
• Het dichtgebroeide mangrovewoud en grotten van Los Haïtises 
   (Samana)
• Eindeloos relaxen op de poederwitte stranden van Ocean Cay 
  (Bahamas)

Grand Turk

Samana Spanish Town

Deshaies

Ocean Cay



13 dagen van/naar Bridgetown

19 tot 31 januari 2024

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 4.500 pp                         € 5.500 pp            € 6.100 pp

prijs vanaf  € 4.500 pp

HIGHLIGHTS: 

• Gebalanceerde mix van Franse, Britse en Amerikaans getinte 
   Caraïbische eilanden
• De unieke en kleurrijke folklore van Guadeloupe (laat avond 
   vertrek)
• De eeuwenoude forten op San Juan, Puerto Rico * Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 

Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

Oostelijke Caraïben & Barbados

Bridgetown

Roseau

Castries

Deshaies

Gustavia

San Juan Spanish Town

Basseterre
ST. John’s

Kingstown



Carnaval in Rio !
17 dagen van Bridgetown naar Sao Paulo

31 januari tot 16 februari 2024

 Vanaf  € 7.150 pp

HIGHLIGHTS:

• 3 dagen Carnaval in Rio de Janeiro !
• De gevangenis ruïnes op Devil’s Island
• Salvador de Bahia: het epicentrum van de afro-
   Braziliaanse (dans)cultuur

Bridgetown

Bridgetown

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 7.150 pp                         € 8.750 pp            € 9.700 pp

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van all-inclusive met 
Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.

Duivelseiland

Fortaleza

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro

Porto Belo

Sao Paulo



Midden-Amerika met Costa Rica 
      & Panamakanaal
12 dagen van Bridgetown naar Panama City

 vanaf  € 4.200 pp
18 tot 29 maart 2024

Barbados, Bahamas & 
         Dominicaanse Republiek

17 dagen van/naar Bridgetown

1 tot 18 maart 2024

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 4.200 pp                         € 5.100 pp            € 5.650 pp

* Inbegrepen voor alle cruises uit deze brochure: de cruise op basis van 
all-inclusive met Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, 
havengelden en taksen.

Willemstad

Roseau

Miami

Key West

Spanish Town

Deshaies

St. John’s

Bridgetown

Gustavia

Basseterre

Samana

Ocean Cay

 vanaf  € 6.350 pp

Bridgetown

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 6.350 pp                         € 7.750 pp            € 8.550 pp

Saint-Pierre
Soufrière

Bequia

Oranjestad

Cartagena
Puerto Limon

Panama City



18 tot 29 maart 2024



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

ATC Cruises en Explora Journeys hebben alvast 1 ding gemeen…
de zin voor excellente service

Explora Journeys opent de deur naar een wereld vol 
nieuwe reisavonturen naar de mooiste bestemmingen 
wereldwijd. Het persoonlijke welzijn van elke gast aan 
boord staat centraal, en dankzij de langere aanlegtijden ter 
plaatse kan je je helemaal inleven in de bestemming.

Bij ATC Cruises kan je terecht voor alle cruises uit deze 
folder, én meer. Contacteer ons vrijblijvend voor een 
prijsofferte op maat; ook voor vluchten en andere 
reisdiensten of cruises helpen wij je graag en met plezier 
verder.


