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Middellandse Zee - Noord-Europa - Caraïben – Alaska
Verre Oosten – Riviercruises - Expeditiecruises - Groepsreizen 

2023 - 2024
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.
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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. En de 
bestemming? Die is elke dag anders. Zo 
blijft er tijdens elke cruise in elk seizoen 
wel wat te ontdekken.

Laat je inspireren door het ruime aanbod 
aan zee-, rivier- en expeditiecruises. Voor 
komende zomer is het zeker uitkijken 
naar de groeiende interesse voor 
Groenland. Deze steeds populairder 
wordende cruisebestemming leent zich 
niet énkel voor expeditiecruises, ook 
enkele klassieke zeeschepen - zoals 
Marina van Oceania Cruises - bieden 
Noordelijke vaarroutes met Groenland 
aan. Informeer je vooraf goed over de 
belangrijke verschillen tussen zee- en 
expeditiecruises.

Waardering & service niveau
COMFORT / FAMILIE: cruiserederijen waarvan de vloot (meestal) bestaat uit 
grote familie-vriendelijke schepen met veel attracties en een ruime keuze aan 
eetgelegenheden, bars en themalounges.

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 en 
zorgen voor een onvergetelijke reiservaring, dat in weinig opzichten te vergelijken is met 
klassieke cruises.

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.
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Jouw smaak, jouw keuze
Cruiseschepen zijn er in alle maten en gewichten. 
Grote familie- of resortschepen boordevol faciliteiten 
en attracties, kleine luxeschepen waar de rust en 
het culinaire aspect primeert, expeditiecruises 
die je helemaal laten opgaan in de bestemming, 
of rivierschepen die je doorheen een prachtig 
natuurlandschap loodsen. Deze mini-brochure omvat 
een (kleine) greep uit het aanbod voor de komende 
maanden én jaren. Ook voor 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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INHOUDSOPGAVE

REDERIJ        SERVICENIVEAU BESTEMMING

ATC Cruises     Begeleide  Europa  pag. 4 - 5
   Groepsreizen
  
Royal Caribbean    Comfort/Familie Europa  pag. 6 - 7

Celebrity Cruises       Premium Europa   pag. 8 - 9

Emerald Cruises        Premium + Caraïben  pag. 10
     
Scenic Cruises          Deluxe Europa  pag. 11
     Azië
     
Holland America Line       Premium Noord-Europa pag.12 - 13
     Can. Eilanden pag. 14
     Europa  pag. 15

Explora Journeys          Deluxe Caraïben  pag. 16
     VS & Britse Eil. pag. 17

Norwegian Cruise Line  Comfort/Familie Europa  pag. 18
     Britse Eilanden pag. 19

Regent Seven Seas          Deluxe Afrika - N- Zeeland pag. 20
     Europa  pag. 21

Silversea            Deluxe Indische Oceaan pag. 22
     Europa  pag. 23
          Expeditie Expeditie  pag. 24 - 27

Princess Cruises       Premium Alaska  pag. 28
     Europa & Britse Eil. pag. 29

Oceania Cruises       Premium + Can. Eil. & Marokko pag. 30
     Europa & M-Amerika pag. 31

Seabourn           Deluxe Europa  pag. 32 - 33
          Expeditie Expeditie Arctic pag. 34 - 35

Hapag-Lloyd Cruises          Deluxe + Expeditie VS pag. 36 – 37

Viva Cruises     Riviercruises BE & NL / Donau pag. 38

ATC Cruises  Begeleide  Groenland/Spitsb. pag. 39
   Groepsreis



    Balkonhut         Concierge Balkonhut       Penthouse Suite
 
     € 3.450 pp               € 3.800 pp          € 5.420 pp

vanaf  € 3.450 pp

Schip: Riviera *****

30 oktober tot 9 november 2023

* Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden & taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt 
internet + keuze uit gratis drankenpakket of $600 boordkrediet/hut 
of 3 excursies pp. EXTRA bij ATC Cruises: $150 boordkrediet/hut + 
inbegrepen fooien t.v.w. $160/pp
Nederlandstalige begeleiding is gegarandeerd vanaf min. 10 verkochte 
hutten.

EXTRA $150 BOORDKREDIET/HUT + FOOIEN

Athene
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CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)

Trieste naar Athene, 11 dagen vanaf *:

Trieste

Split

Kotor

Bari
Kavala Istanbul

Izmir

Heraklion



    Binnenhut                 Buitenhut                 Balkonhut
 
     € 3.130 pp               € 3.320 pp           € 3.790 pp

vanaf  € 3.130 pp

Schip: Celebrity Apex ****+
Van 25 juni tot 7 juli 2023

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in ‘Celebrity All Included’ 
(drankenpakket + fooien + onbeperkt wifi) op basis van dubbele 
bezetting in de hut, havengelden & taksen. Nederlandstalige 
begeleiding is gegarandeerd vanaf min. 10 verkochte hutten. Prijzen 
o.v.v. beschikbaarheid.

CRUISE MET NL-TALIGE GROEPSBEGELEIDING
(bij min. 10 verkochte hutten)

Begeleide groepsreis 
   naar Scandinavië

CRUISEPromos 5

Rondreis vanuit Rotterdam, 13 dagen

Rotterdam

Helsinki

Kopenhagen

Tallinn
Stockholm

Warnemünde



Cruises vanuit Ravenna met 
inbegrepen luxe Sleepliner-autocar

COMFORT / FAMILIE
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Geniet van het luxueuze comfort van de Sleepliner – uniek in 

zijn soort in België – en kom ’s morgens volledig uitgerust aan 

op je cruisebestemming. De autocar beschikt over aparte zit- en 

slaapplaatsen (pér passagier), en is de ideale oplossing voor wie 

een vermoeiende en kostelijke vliegreis wil vermijden. 

NIEUW & EXCLUSIEF BIJ ATC CRUISES

Alle info over deze reis vindt u op: www.atccruises.be/ravenna



Met inbegrepen vervoer per Sleepliner

Getoonde prijs geldig voor vertrek 02/09/2023
* Prijs indien geboekt voor 31/03/23

Vertrekdata: 22 juli, 5 & 19 augustus, 2 september 2023

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, vervoer per luxe Sleepliner-autocar, havengelden & 
taksen. Kijk op atccruises.be/ravenna voor meer opties of contacteer ons 
voor een vrijblijvende offerte.

vanaf  € 1.175 pp

Vertrekdata*: 15 & 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 september 2023

CRUISEPromos 7

Getoonde prijs geldig voor vertrek 26/08/2023. 
Vertrek 12/08: Olympia (Katakolon) ipv Dubrovnik

Zomer in Italië !

Ravenna

Kotor

Athene

Mykonos

Argostoli

Ravenna

Athene

Split

Dubrovnik

Santorini

Schip: Explorer of the Seas ****

Corfu

8 dagen Adriatische Kust 
  & Griekenland vanaf

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 1.325 pp                € 1.615 pp                 € 2.115 pp

      € 1.175 pp                € 1.465 pp                 € 1.965 pp

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 1.450 pp                € 1.755 pp                 € 2.295 pp

      € 1.299 pp                € 1.599 pp                 € 2.150 pp

*

Schip: Explorer of the Seas ****

*

Alle info over deze reis vindt u op: www.atccruises.be/ravenna
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Premium cruisen met Celebrity Cruises

PREMIUM

Cruises vanuit Ravenna met 
inbegrepen luxe Sleepliner-autocar

Ook Celebrity Constellation vertrekt deze zomer vanuit 

Ravenna, en ook hier kan u gebruiken maken van de luxueuze 

Sleepliner-autocar om u in alle comfort tot op de bestemming 

te brengen (zie beschrijving pag. 6).

Alle info over deze reis vindt u op: www.atccruises.be/ravenna



Met inbegrepen vervoer per Sleepliner
Schip: Celebrity Constellation ****+

Vertrekdata: 11 juni, 9 juli, 3 september 2023

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in ‘Celebrity All Included’ (drankenpakket 
+ wifi + fooien) op basis van dubbele bezetting in de hut o.v.v. beschikbaarheid, 
vervoer per luxe Sleepliner-autocar, havengelden & taksen.

10 dagen Adriatische Kust 
  & Griekenland vanaf

vanaf  € 1.825 pp

Van 21 juni tot 1 juli 2023

CRUISEPromos 9

OPGELET: voor deze vaarroute eindigt de cruise in Rome, van waaruit u 
terugreist per autocar.

Ravenna

KusadasiAthene
MykonosKatakolon

Ravenna
Dubrovnik

Schip: Celebrity Constellation ****+

Santorini
Chania

Zakynthos

Getoonde prijs geldig voor vertrek 03/09/2023. 
* Prijs indien geboekt voor 31/03/23

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 1.975 pp                € 2.255 pp                 € 3.345 pp

      € 1.825 pp                € 2.105 pp                 € 3.195 pp*

     Binnenhut                  Buitenhut                   Balkonhut  

      € 2.050 pp                € 2.310 pp                 € 3.370 pp

      € 1.995 pp                € 2.255 pp                 € 3.315 pp*

Zadar

Napels

Portofino La Spezia

Civitaveccia

Alle info over deze reis vindt u op: www.atccruises.be/ravenna
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Oostelijke Caraïben & Grenadine-eilanden
15 dagen van Barbados naar St. Maarten

25 november tot 9 december 2023

Het superyacht Emerald Azzurra biedt tal van 
culturele en actieve excursies aan tijdens originele 
vaarroutes. In de zomer een waaier aan cruises 
langsheen de Griekse Eilanden en Turkije. In 
de winter de minder voor de hand liggende 
bestemmingen van de Caraïben en Midden-
Amerika. Met plaats voor max. 100 passagiers is dit 
schip ideaal voor wie op zoek is naar een intieme en 
kleinschalige cruisebeleving.

Small ship, small islands

vanaf  € 8.740 pp

Schip: Emerald Azzurra ****+

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting, dranken bij de maaltijden, fooien, wifi, geselecteerde excursies, 
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers ter plaatse, havengelden & taksen. 

     Buitenhut            Suite met balkon                

     € 8.740 pp              € 12.170 pp               

PREMIUM+

(Alternatief vertrek op 9/12/23 met route in 
omgekeerde volgorde)

Bridgetown

Carriacou
Union Island

Mayreau Tobago

Bequia
Saint Vincent Soufrière

Saint-Pierre
Iles des Saintes

Antigua & Barbuda

Saint Barthélemy
Marigot



9 dagen van Lissabon naar Amsterdam
vanaf  € 7.590 pp *

CRUISEPromosCRUISEPromos 11

Zowel aan boord van het ultra luxe discovery yacht Scenic 
Eclipse II als aan boord van Scenic Spirit op de Mekong 
geniet u van een ongeëvenaarde persoonlijke service. Bij 
Scenic reist u altijd in een all-inclusive formule. Ook de 
excursies en zelfs exclusieve Scenic ‘Enrich Events’ zijn 
inbegrepen in de prijs. Deze reizen zijn in geen enkel opzicht 
te vergelijken met klassieke cruises. De schepen leggen 
vaak aan in zeer kleinschalige havens en het professionele 
team van gidsen maakt van elke uitstap een uitzonderlijke 
beleving.

Atlantische Kust

Van 8 – 16 juni 2023

Ho-Chi-Minh Stad

Kampong Cham

My Tho

Angkor Ban

Sa Dec

Phnom Penh

Siem Reap

Tan Chau

Koh Dach

DELUXE

Unieke rondreizen & expedities

Lissabon

Porto

Cies Island

Belle-Ile

St. Mary’s
Cowes Zeebrugge

Amsterdam

13-daagse cruise + rondreis

Cambodja & Vietnam vanop de Mekong (2024)

vanaf  € 6.545 pp * inclusief vluchten

Schip: Scenic Eclipse II *****+
Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Scenic all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting de Suite, vluchten/vervoer/transfers & hotelovernachting 
(indien van toepassing), fooien, wifi, Scenic Discovery excursies, havengelden & 
taksen. 

Kampong Kdei

Van 11 tot 24 mei 2024

Schip: Scenic Spirit *****+

Lees zeker ook het verslag van deze reis in 
Cruise Magazine op p. 32 !



Noorse fjorden

vanaf  € 1.350 ppVertrekdata 2023: 27 mei, 24 juni, 
22 juli, 19 aug., 16 sept. 2023

   Binnenhut                    Balkonhut                 Vista Suite
  
   € 1.350 pp                  € 1.890 pp                € 2.405 pp

• 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
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8 dagen vanuit Amsterdam

incl. extra Have it All voordelen

PREMIUM

Amsterdam

OsloStavanger

Flam

Schip: Rotterdam****+ 

Zomercruises vanuit Nederland
Nu tijdelijk met gratis upgrade van buiten- naar balkon-
hut, geldig voor nieuwe boekingen tot 31 maart

Getoonde prijs geldig voor vertrek 19/08/2023

Kristiansand



Juwelen van Scandinavië Noorse Fjorden, IJsland & Schotland

   Binnenhut                    Balkonhut                 Vista Suite  
 
   € 2.990 pp                  € 4.235 pp                € 5.580 pp

15 dagen vanuit Amsterdam
 vanaf  € 2.990 pp

Vertrekdata 2023: 29 juli & 26 augustus 2023
Vertrekdata 2023: 6 mei, 3 juni, 23 sept. 2023

vanaf  € 1.350 pp

CRUISEPromos

   Binnenhut                    Balkonhut                 Vista Suite  
 
   € 1.350 pp                  € 1.870 pp                € 3.630 pp

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele 
bezetting in de hut, Have it all-voordelen (Signature drankenpakket, Wifi Surf 
Package, korting op landexcursies, specialiteitendiners: $200 tot $300 extra 
boordkrediet/hut), havengelden & taksen. Getoonde prijs voor balkonhut is 
huidige prijs van een buitenhut met gratis upgrade (geldig tot 31 maart en o.v.v. 
beschikbaarheid).

vanaf  € 1.350 pp
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8 dagen vanuit Amsterdam

15 dagen vanuit Amsterdam

incl. extra Have it All voordelen
incl. extra Have it All voordelen

Schip: Rotterdam****+ 
Amsterdam

Kopenhagen

Warnemünde

Riga

Tallinn

Helsinki
Stockholm

Kiel

Aarhus

incl. extra Have it All voordelen

Amsterdam

Bergen

Molde

Akureyri

Isafjordur

Reykjavik

Lerwick

Invergordon

Edinburgh

Schip: Rotterdam****+ 

Getoonde prijs geldig voor vertrek 26/08/2023
Getoonde prijs geldig voor vertrek 06/05/2023; 
Route voor vertrek 03/06: Ronne i.p.v. Riga + 
extra stop in Visby, Zweden



21 april tot 5 mei 2024
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* Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, 
vermelde extra voordelen ‘Have it all’, havengelden & taksen. 

€ 3.145 pp

Canarische Eilanden – voorjaar 2024

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 3.145 pp                   € 3.765 pp                € 4.595 pp

15 dagen vanuit Rotterdam 
incl. extra voordelen vanaf:

Profiteer van nog méér inbegrepen 
voordelen bij reservatie van je cruise 
voor 2024 !

Rotterdam

Funchal

Santa Cruz

Las Palmas
Arrecife

Gibraltar

A Coruna

Schip: Nieuw Statendam****+ 

PREMIUM

Overnachting in de haven: 



21 april tot 5 mei 2024
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Vertrek: 10 tot 20 oktober 2024

€ 2.540 pp

Najaarscruise 2024 met Istanbul & Egypte

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 2.540 pp                   € 2.695 pp                 € 3.370 pp

11 dagen van/naar Athene incl. extra voordelen vanaf:

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, Have it all Bonus voordelen (zoals beschreven bovenaan), havengelden & taksen. 

Rotterdam

Oost-Middellandse Zee met Israël & Egypte
12 dagen van/naar Athene incl. extra voordelen vanaf:

Athene

Alexandrië

Limassol

Ashdod

Haifa

Antalya

Rhodos

Kusadasi

€ 2.535 pp

7 tot 18 augustus 2024

   Binnenhut                     Buitenhut                   Balkonhut 
 
   € 2.535 pp                   € 2.695 pp                € 3.315 pp

Schip: Oosterdam****+ 

Athene

Alexandrië

Limassol

Antalya
Rhodos

Kusadasi

Istanbul

Mykonos

Schip: Oosterdam****+ 



DELUXE

• 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 land-
   programma’s voor of na de cruise

Verrijkende ervaringen 
    voor nieuwsgierige wereldreizigers
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Barbados, Bonaire & Curaçao
10 dagen van/naar Bridgetown

27 november tot 6 december 2023

Bridgetown

Roseau

Kralendijk

Willemstad

Saint-Pierre

Kingstown

 vanaf  € 4.400 pp

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite         Penthouse
 
          € 4.400 pp                         € 5.350 pp           € 5.900 pp

Inbegrepen voor deze cruise: de cruise op basis van all-inclusive met Explora I (inclusief 
dranken zoals beschreven), fooien, wifi, havengelden en taksen.
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Canada & New England met New York
15 dagen van Quebec naar Miami, prijs incl. vluchten vanaf

Ocean Terrace Suite       Ocean Grand Terrace Suite      Penthouse Terrace
 
        € 7.100 pp                         € 8.700 pp              € 9.600 pp

 Vanaf  € 7.100 pp

Britse Eilanden met Schotland
10 dagen van Southampton naar Glasgow, prijs incl. vluchten

 vanaf  € 6.350 pp

Ocean Terrace Suite       Suite Premier  Penthouse      Cove Residence 
 
          € 6.350 pp                        € 10.700 pp            € 12.400 pp

20 oktober tot 3 november 2023

New York

Quebec City

HalifaxPortland

Saint John

Gaspé

Port Canaveral

Miami

+ EXTRA bij deze cruise: 
 hotelovernachting voor aanvang van de cruise

Inbegrepen voor de cruises op deze pagina: de cruise op basis van all-inclusive 
met Explora I (inclusief dranken zoals beschreven), fooien, wifi, vluchten heen/
terug vanuit Brussel, havengelden en taksen. EXTRA bij ATC Cruises: € 300 
‘Journey Experience Credit’ per suite

Southampton

Edinburgh

Newcastle

Invergordon
Stornoway

Greencastle

Liverpool

Glasgow

Niet te missen: de ‘Military Tattoo’
Van 24 augustus tot 2 september 2023

in Edinburgh



• Drankenpakket tijdens de ganse cruise
• Specialiteitendiner: 1 of meerdere, afhankelijk v/d lengte 
   van je cruise
• Excursies: een korting van $50/hut in elke haven op 
   geboekte rederij-excursies
• Wifi : gratis internet package 
• Extra gasten - 3de/4de persoon in de hut betalen enkel    
   havengelden en taksen op geselecteerde cruises

Onbezorgd genieten, Free at 
Sea-pakket inbegrepen !

West-Middellandse Zee vanuit Bilbao
13 dagen van Bilbao naar Civitavecchia, prijs incl. extra voordelen

vanaf  € 1.465 pp

COMFORT / FAMILIE

18

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.465 pp                   € 1.670 pp                       € 2.820 pp

Schip: Norwegian Gem ****

Van 19 september tot 1 oktober 2023Italië, Sicillië & Adriatische Kust
10 dagen van Civitavecchia naar Triëste incl. extra voordelen 

vanaf  € 2.105 ppVan 26 aug. tot 4 september 2023

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 2.105 pp                   € 2.850 pp                       € 3.175 pp

Civitavecchia

Napels

Palermo

Syracuse

Corfu

SplitRavenna
Zadar

Koper
Triëste

NIEUW SCHIP 2023

Schip: Norwegian Viva ****+ 

Civitavecchia

Bilbao

Lissabon

Portimao
Cadiz

Gibraltar

Motril

Ibiza
Palma

Barcelona

St. Tropez
La Spezia



vanaf  € 2.295 pp

CRUISEPromos

  vanaf  € 1.210 pp
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Vertrek: 24 mei tot 3 juni 2023

Italië & Griekse Eilanden

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 1.465 pp                   € 1.670 pp                       € 2.820 pp

Schip: Norwegian Gem ****

     Binnenhut            Buitenhut             Balkonhut                
  
     € 2.295 pp                  € 2.865 pp                       € 2.875 pp

Britse Eilanden met Ierland & Schotland

   Binnenhut                    Buitenhut                  Balkonhut  
 
 € 1.210 pp                   € 1.520 pp                € 2.365 pp

Civitavecchia

Messina

Valletta
Santorini

Mykonos

Corfu

Napels

Livorno
Schip: Norwegian Breakaway ****

Vertrek: 5 juni & 14 aug. 2023

Getoonde prijs geldig voor vertrek 14/08/2023

11 dagen van/naar Southampton, prijs incl. extra voordelen

Aanbod incl. vluchten

Inbegrepen voor de cruises op deze pagina: de cruise op basis van volpension, 
Free at Sea pakket (zoals beschreven bovenaan), havengelden en taksen. Voor de 
route Griekse Eilanden met Norwegian Breakaway zijn de vluchten heen/terug 
vanuit Brussel + transfers ter plaatse inbegrepen. Extra fooien inbegrepen.

Southampton

Edinburgh

Invergordon

Kirkwall

Dublin

Belfast

Cork

Portland

9 dagen van/naar Civitavecchia incl. extra voordelen

Schip: Norwegian Dawn ****



Persoonlijke ruimte is een onmisbaar element voor ervaren 
cruisereizigers. Met Regent Seven Seas Cruises reis je zorgeloos 
en in alle rust naar de meest uitzonderlijke bestemmingen 
wereldwijd. Voor boekingen tot 31 maart as. geniet je van een 
dubbele categorie-upgrade ! De eventuele extra’s krijg je er 
uiteraard gratis bij. Betaal bijvoorbeeld voor een Superior Suite 
maar droom alvast weg bij een Concierge Suite en de daarbij 
horende extra hotelnacht, prioriteit bij diner en excursies, enz.

Ontdek de ultra-persoonlijke service, de prachtig ingerichte 
suites, de all-inclusive formule - ondermeer onbeperkte keuze 
uit inbegrepen excursies en vanaf nu ook met een gratis was-en 
strijkdienst. Plan tijdig je cruise en ontdek hieronder alvast onze 
topsuggesties met Regent Seven Seas. Voor deze cruises buiten 
Europa zijn de vluchten reeds inbegrepen in de prijs !

Geef je cruise een extra boost !

Kerst in Zuid-Afrika

vanaf  € 7.995 pp

16 + 3 dagen Kaapstad

TOT 20 GRATIS 
EXCURSIES

Van 13 tot 28 december 2023 : overnachting in de haven

 Deluxe Veranda Suite            Concierge Suite                 Penthouse Suite  
 
       € 7.995 pp                  € 8.299 pp                  € 9.035 pp
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DELUXE

EXTRA 3-daags landprogramma INCLUSIEF !

Een ongeëvenaarde 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

Kaapstad

Walvisbaai

Port Elizabeth

Durban

Maputo

Mosselbaai

Richard’s Bay

Seven Seas Voyager *****



Griekenland, Turkije, Cyprus & Israël

€ 6.665 pp3 tot 15 oktober 2023

13 dagen van Athene naar Jeruzalem

        vanaf

Australië, Komodo & Bali

vanaf  € 13.340 pp

CRUISEPromos

16 + 3 dagen Kaapstad
Auckland naar Bali, 19 dagen 

Seven Seas Voyager *****+
Seven Seas Voyager *****+
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    Deluxe Veranda                  Concierge Suite           Penthouse Suite 
 
    € 13.340 pp                € 16.670 pp                € 17.150 pp

TOT 49 GRATIS 
EXCURSIES    Deluxe Veranda                  Concierge Suite           Penthouse Suite

 
     € 6.665 pp                   €  6.995pp                 € 7.715 pp

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in ultra all-inclusive op basis van dubbele 
bezetting in de suite, vermelde inbegrepen voordelen, havengelden & taksen. 
Een dubbele categorie upgrade is van toepassing;, en werd reeds verwerkt in 
de getoonde prijzen (ifv beschikbaarheid)

Auckland

Townsville

CairnsCooktownDarwin

Komodo
Bali

Seven Seas Navigator *****

TOT 58 GRATIS 
EXCURSIES

Van 4 tot 22 maart 2024

Rotorua
Gisborne

Whangarei

Athene

Skiathos

Thessaloniki
Istanbul

Izmir

Santorini Rhodos

Alanya

Limassol

Haifa
Seven Seas Voyager *****

Aanbod inclusief vluchten, 
                   transfers en hotelovernachting !



• Uiterst verzorgde cruises aan boord van stijlvolle, moderne 
   luxeschepen
• Apart aanbod met expeditieschepen & professionele, 
   ervaren gidsen
• Zeer degelijke Italiaanse topservice met all-inclusive formule
• S.A.L.T.   Sea And Land Taste: unieke gastronomische 
   ervaringen
• Inclusief excursie in elke haven, altijd en overal.
• Inclusief ‘landings’ met zodiacs tijdens de expedities
• Inclusief fooien en servicekosten
• Inclusief alle dranken (o.a. vele premium brands)
• EXCLUSIEF via ATC Cruises: verlaagde tarieven op deze 
   afvaarten !

Zorgeloos cruisen met álle 
      inbegrepen comfort 

DELUXE
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Doha
Dubai

Ras al Khaimah

Muscat

Mumbai

Kochi
Colombo

Galle

Singapore

Silversea all-inclusive service met
inbegrepen vluchten heen/terug

19-daagse cruise vanuit Doha, prijs incl. vluchten
Van Qatar via Sri Lanka tot Singapore

vanaf  € 7.900 pp

      Vista Suite          Classic Veranda Suite    Deluxe Veranda Suite
 
      € 7.900 pp                  € 9.600 pp                     € 10.700 pp

Schip: Silver Dawn *****

van 4 tot 22 december 2024

EXTRA bij ATC Cruises: $ 300 boordkrediet/suite



Italië & Franse Riviera met de 
gloednieuwe Silver Nova

8 dagen van Rome naar Monte Carlo
vanaf  € 6.100 ppvan 1 tot 8 september 2023

   Veranda Suite          Deluxe Veranda Suite      Medaillon Suite  
 
      € 6.100 pp                     € 6.700 pp     € 8.400 pp

12 dagen van/naar Athene vanaf  € 6.500 pp

Van 9 tot 20 juni 2024

   Vista Suite                 Veranda Suite               Deluxe Suite
 
   € 6.500 pp                  € 7.800 pp                € 8.800 pp

CRUISEPromosCRUISEPromos 23

Inbegrepen voor deze cruises: cruise met Silversea all-inclusive service op basis 
van dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel in Businessklasse, 
transfers ter plaatse, vermelde extra voordelen, havengelden en taksen.

Schip: Silver Nova *****+

Incl. Vluchten in Businessklasse !

Civitavecchia

Alghero

Livorno

Portoferraio

Genua

Toulon

Antibes
Monte Carlo

Incl. Vluchten !

Athene

Santorini

Istanbul

Kusadasi

Mykonos

Thessaloniki

Nafplion

Schip: Silver Moon *****

Griekenland & Istanbul 2024

EXTRA $200 boordkrediet per suite

EXTRA $250 boordkrediet per suite
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Expeditiecruises tonen de wereld vanuit een andere hoek

EXPEDITIE

De expeditieschepen van Silversea 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. Kies je voor een expeditie rond 
Spitsbergen en Arctisch gebied – waar de ijsbeer 
thuis is – lees dan zeker het uitgebreide verslag 
in Cruise Magazine (editie febr. 2023)



CRUISEPromos

10 dagen van Longyearbyen naar Tromso

12 tot 21 juli & 21 tot 30 juli 2023 (route in omgekeerde volgorde)

Vanaf  € 9.050 pp

CRUISEPromos 25

    Vista Suite         Classic Veranda Suite     Deluxe Veranda
 
   € 9.050 pp                  € 9.950 pp                € 11.250 pp

Spitsbergen zomer 2023

Inbegrepen: cruise met Silversea all-inclusive service (zoals beschreven) op 
basis van dubbele bezetting, vermelde extra voordelen, binnenlandse vlucht 
Oslo- Longyearbyen, havengelden en taksen. Vluchten van/naar Noorwegen 
niet inbegrepen; contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Schip: Silver Wind *****

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. Bovendien 
zorgen de expeditieleiders aan boord voor 
een nog uniekere reiservaring. Sportievelingen 
kunnen op kayak-expeditie. 

Avontuur aan land
Ook aan land gaat de expeditie verder, en tonen 
de gespecialiseerde gidsen je heel wat méér dan 
de zoveelste klassieke sightseeing tour. Als gast 
word je echt actief betrokken bij wat elke plaats 
te bieden heeft, waardoor je nieuwsgierigheid 
om bij te leren enkel maar groter wordt.

Genieten aan boord
Na lange, intensieve dagen wil je natuurlijk even 
helemaal tot rust komen en vooral: lekker eten. 
Ook hier kan je rekenen op de uitmuntende 
Silversea service. Het altijd vriendelijke 
personeel zorgt voor perfect onderhouden 
suites én gastronomische verwennerij in de 
specialiteitenrestaurants.

Longyearbyen

Bear island

SkarsvagGjesvaerstappan Eil. 

Tromso

EXTRA $200 boordkrediet per suite



Inbegrepen voor deze cruise: cruise met Silversea all-inclusive service 
(zoals beschreven) op basis van dubbele bezetting, havengelden en taksen. 
Internationale vluchten inbegrepen in de prijs. Contacteer ons vrijblijvend voor 
een prijsofferte op maat.

Schip: Seabourn Encore *****
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Tromso

Honningsvag

Bear Island

Spitsbergen

Jan Mayen Island

Akureyri

Vigur Island
Bolungarvik

Reykjavik

14 dagen van Tromso naar Reykjavik

Van 17 juni tot 1 juli 2023 Vanaf  € 12.799 pp

Veranda Suite             Superior Suite             Deluxe Veranda
 
   € 12.799 pp               € 14.399 pp                € 14.999 pp

Svalbard & IJsland

Schip: Silver Endeavour *****

EXPEDITIE

EXTRA hotelovernachting voor en na de cruise

Vluchten inbegrepen !



CRUISEPromos

Van 11 tot 21 februari 2024

11 dagen van/naar Puerto Williams

Inbegrepen voor deze cruise: cruise met Silversea all-inclusive service 
(zoals beschreven) op basis van dubbele bezetting, havengelden en taksen. 
Internationale vluchten niet inbegrepen in de prijs. Contacteer ons vrijblijvend 
voor een prijsofferte op maat.
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Antarctica 2024

Vanaf  € 11.150 pp

Schip: Silver Cloud *****

   Vista Suite                Veranda Suite             Deluxe Veranda
 
   € 11.150 pp               € 13.250 pp                € 15.850 pp

Puerto Williams

South Shetland Eil.

Kaap Hoorn
Drake Passage

EXTRA hotelovernachting voor en na de cruise

Vluchten van Santiago de 
Chile naar Puerto Williams 
en terug inbegrepen



Met meer dan 330 bestemmingen op 15 schepen, heb je altijd 
een uitgebreide waaier aan keuzes bij Princess Cruises. De crew 
ontvangt je telkens opnieuw als een echte vriend-aan-huis en 
geeft je met plezier de beste tips over waar te eten, wat te zien 
en nog veel meer. Aan boord en aan land. Al decennialang staat 
deze Premium rederij garant voor een excellente en consistente 
service over de ganse vloot, en op alle bestemmingen. Inclusief 
de 5 eigen wilderness lodges in Alaska, een van de populairste 
cruisebestemmingen van Princess Cruises. Met de ‘Medallion-
klasse’ schepen beleef je een zorgeloze (én contactloze) 
cruisevakantie.

Middellandse Zee, Britse Eilanden of Alaska: 
  voel je thuis overal ter wereld

Middellandse Zee

   Binnenhut                  Balkonhut                 Mini-suite  
 
   € 1.240 pp                   € 1.600 pp                € 2.320 pp

8 dagen van Athene naar Barcelona
vanaf  € 1.240 pp

Vertrekdata 2023: 10 juni, 1 & 22 juli, 12 aug., 2 & 23 sept., 14 okt. 

Schip: Enchanted Princess ****

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

Athene

Santorini

Kotor

Messina

Barcelona

Getoonde prijs geldig voor vertrek 22/07/2023



8 dagen van Vancouver naar Anchorage

vanaf  € 1.325 pp
Vertrekdata 2024: 18 mei, 1, 15 & 29 juni, 13 & 27 juli, 10 & 24 aug., 7 sept.

Schip : Royal Princess ****

12 dagen van/naar Southampton
Vanaf  € 1.725 pp

Vertrekdata 2023: 1 juni, 31 juli, 12 & 24 aug.

CRUISEPromos

   Binnenhut                  Balkonhut                 Mini-suite 
 
   € 1.725 pp                   € 2.315 pp                € 2.765 pp

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de hut, ‘Plus’ drankenpakket, fooien & wifi, havengelden & taksen. Vrijblijvende offerte 
voor vluchten, transfers of andere diensten op aanvraag.

Alaska 2024
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Vancouver

Schip : Regal Princess **** 

   Binnenhut                  Balkonhut                 Mini-suite  
 
   € 1.325 pp                   € 1.955 pp                € 2.270 pp

Britse Eilanden

Getoonde prijs geldig voor vertrek 01/06/2023

Southampton

Guernsey

Cork

Dublin
Liverpool

Belfast

Glasgow

Orkney Eilanden

Edinburgh

Le Havre

Ketchikan

Juneau

Skagway

Anchorage

College Fjord

Glacier Bay N.P.

Getoonde prijs geldig voor vertrek 18/05/2024



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

11 dagen van Lissabon naar Barcelona
vanaf  € 3.640pp

Van 23 september tot 3 oktober 2024
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Canarische Eilanden & Marokko 2024

     Balkonhut        Concierge Balkonhut    Penthouse Suite        
 
    € 3.640 pp                 € 3.950 pp       € 5.240 pp

FOOIEN & EXTRA BOORDKREDIET

PREMIUM+

TOP DEALS MET EXTRA voordelen, 
   exclusief via ATC Cruises
Meer aanbiedingen met Oceania Cruises vindt u op pag. 4 & 39

Lissabon

Funchal

Santa Cruz La Palma

Santa Cruz Tenerife
Arrecife

Agadir

Casablanca

Cadiz

Barcelona

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, 
vermelde EXTRA voordelen + OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet 
+ keuze uit gratis alcoholisch drankenpakket of $600 boordkrediet/hut of 3 
excursies pp, havengelden en taksen. EXTRA bij ATC Cruises: inbegrepen fooien 
+ $ 200 boordkrediet/hut

Schip: Vista *****



Schip: Sirena *****

Portugal & Spanje met Sevilla

CRUISEPromos

Nieuwjaarscruise Midden-Amerika

€ 4.410 pp

11 dagen van Lissabon naar Monte Carlo

van 29 dec. 2023 tot 14 jan. 2024vanaf  € 3.070  pp

17 dagen van Miami naar Los Angeles

 vanaf
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12 tot 22 september 2023

    Buitenhut                   Balkonhut           Concierge Balkonhut
 
   € 3.070 pp                  € 4.470 pp           € 4.780 pp

FOOIEN & EXTRA BOORDKREDIET

Inbegrepen voor de cruises op deze pagina: Cruise in volpension op basis 
van dubbele bezetting in de hut, álle OLife Ultimate voordelen, havengelden 
en taksen. Geldig voor nieuwe boekingen tot 30 april ’23 ! (Contacteer uw 
cruisespecialist voor de volledige lijst met afvaarten waarop deze promotie van 
toepassing is.)

INCL. O’Life ULTIMATE

Schip: Insignia *****

O’Life Ultimate: 3 extra voordelen inbegrepen !
Profiteer nu tijdelijk van 3 extra inbegrepen 
voordelen (i.p.v. 1): gratis onbeperkt internet + 
gratis alcoholisch drankenpakket + $600 tot $ 800 
boordkrediet/hut + 3 of 4 excursies pp (naargelang 
de lengte van de cruise)

Lissabon

Portimao Sevilla

Gibraltar Melilla

Almeria

Ibiza

Barcelona

Bandol Monte Carlo

INCL. O’Life ULTIMATE

    Buitenhut                   Balkonhut           Concierge Balkonhut
 
   € 4.410 pp                  € 6.570 pp           € 6.970 pp

Miami

George Town

Cartagena
Puntarenas

CorintoPuerto Quetzal

Acapulco

Cabo San Lucas

Ensenada

Los Angeles

Schip: Vista *****



Seabourn is helemaal klaar om jou deze zomer 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 met 
Seabourn Encore zijn nu tijdelijk mét inbegrepen vluchten 
vanuit Brussel en transfers ter plaatse naar het schip.

This is your moment !

Griekenland & Turkije

vanaf  € 4.499 pp

Vertrekdata 2023: 2 & 30 juli, 24 sept., 12 november

       Veranda Suite                    Penthouse Suite             Penthouse Spa Suite  
 
       € 4.499 pp                  € 7.699 pp                  € 8.999 pp

32

DELUXE

Schip: Seabourn Encore *****

Aanbod met inbegrepen vluchten

8 dagen van Istanbul naar Athene

Getoonde prijs geldig voor vertrek 12/11/23 en steeds o.v.v. beschikbaarheid.

Athene

Istanbul
Myrina

Cesme

Bodrum

SymiSantorini

Ermoupolis



Griekse Eilanden & Istanbul

CRUISEPromos

Oost-Middellandse Zee met Sicilië & Malta

€ 6.605 pp

11 dagen van/naar Athene

van 11 tot 22 oktober 2023vanaf  € 6.420  pp

12 dagen van/naar Athene

 vanaf

33

Vertrekdata 2023: 4 juni & 1 oktober

Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op basis van 
dubbele bezetting, vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-
schip, havengelden & taksen. 

Getoonde prijs geldig voor vertrek 01/10/23.

Athene

Getoonde prijs geldig voor vertrek 12/11/23 en steeds o.v.v. beschikbaarheid.

       Veranda Suite                    Penthouse Suite             Penthouse Spa Suite  
 
       € 6.420 pp                € 10.415 pp                  € 11.265 pp

Athene

Istanbul

Skiathos

Kavala

Izmir

Kusadasi
Mykonos

Milos

Schip: Seabourn Encore *****

       Veranda Suite                    Penthouse Suite             Penthouse Spa Suite  
 
       € 6.605 pp                € 10.430 pp                  € 11.280 pp

Schip: Seabourn Encore *****

Poros
Syracuse

Lipari

Valletta
Chania

Marmaris

BodrumNaxos



Ontdek met Seabourn de meest bijzondere 
bestemmingen wereldwijd en laat je leiden door het 
professionele team van ervaren expeditieleiders en 
gidsen. Een cruise naar het Arctische gebied bijvoorbeeld 
met het ultra luxueuze expeditieschip Seabourn Venture. 
Lees zeker ook het uitgebreide verslag van deze 
expeditiereizen in Cruise Magazine (editie febr. 2023).

Avontuurlijke zomerexpedities 
               met Seabourn Venture

Groenland & IJsland

vanaf  € 9.015 pp

Vertrekdata 2023: 17 juni & 29 juli

       Veranda Suite            Panorama Veranda Suite      Penthouse Spa Suite  
 
     €  9.015 pp                 € 14.650 pp                 € 16.905 pp
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16 dagen van/naar Reykjavik

EXPEDITIE

Schip: Seabourn Venture *****

Reykjavik
Kangerlussuaq

Nuuk
Paamiut

Qaqortoq

Nanortalik

Skjoldungen Fjord

Umivik Bay

Tasiilaq

Heimaey

Akranes



Schip: Seabourn Venture *****

Reykjavik
Kangerlussuaq

Nuuk
Paamiut

Qaqortoq

Aappilattoq

Skjoldungen Fjord

Oost- en Zuidelijk Groenland

CRUISEPromos

16 dagen van/naar Reykjavik

vanaf  € 9.580  pp
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Vertrekdata 2023: 16 juli & 13 augustus
Inbegrepen voor deze cruises: Cruise in Seabourn all-inclusive op basis 
van dubbele bezetting, binnelandse vlucht waar vermeld, havengelden & 
taksen. Internationale vluchten zijn niet inbegrepen; contacteer ons voor een 
vrijblijvende prijsofferte.

       Veranda Suite            Panorama Veranda Suite      Penthouse Spa Suite  
 
        € 9.580 pp               € 14.650 pp                  € 16.905 pp

Itilleq



Het aanbod in expeditiecruises is een pak ruimer dan 
enkel de Poolgebieden. Vaar met Hapag-Lloyd Cruises 
mee naar de Great Lakes, een avontuurlijke tocht langs de 
echte wilderness van de VS en Canada, en ontdek de vele 
facetten van dit prachtige en veelzijdige landschap. Of 
ontdek het ruige Alaska, het mysterieuze Hokkaido en de 
ongekende Aleoeten, dat alles gecombineerd in 1 unieke 
reis. Door deskundige uitleg van de expeditieleiders, beleef 
je elke dag des te intenser en kom je terug met prachtige 
herinneringen voor het leven.

Vanaf  € 11.265 pp Van 25 juni tot 15 juli 2023
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21 dagen van Otaru naar Seward

DELUXE

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in 
de suite, gevulde minibar (softdrinks), fooien, havengelden & taksen. 
Prijzen voor vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag. 

Schip: HANSEATIC Nature *****+

           Buitenhut                           Frans Balkon                         Balkonhut  
 
     € 11.265 pp                € 12.595 pp                 € 13.405 pp

Unieke expedities naar ongekende gebieden

Otaru
RishiriTeuri

Okushiri
Matsumae Hakodate

Kushiro

Adak Eil.
Chagulak Eil.

Unalaska Eil.
Popof Eil.

Chignik Kodiak

Seward

Géén single toeslag 
(geldig op bepaalde categorieën)



12 dagen van Toronto naar Milwaukee

vanaf  € 8.310 pp

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting 
in de suite, gevulde minibar (softdrinks), fooien, havengelden & 
taksen. Prijzen voor vluchten & transfers vrijblijvend op aanvraag. 

Van 27 september tot 8 oktober 2023
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           Buitenhut                           Frans Balkon                         Balkonhut  
 
       € 8.310 pp                  € 9.080 pp                   € 9.620 pp

Windsor

Parry Sound

Killarney

Tobermory

Sault Sainte Marie
Mackinac Island

Sturgeon Bay

Milwaukee
Toronto

Schip: HANSEATIC inspiration *****+



VIVA Cruises staat garant voor een ontspannen riviercruise 
met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Aan boord 
heerst een ontspannen sfeer en geniet je steeds van een 
uitgebreide all-inclusive formule (incl. wifi en fooien) en 
een gevulde minibar in je hut of suite. De gastronomische 
restaurants presenteren een internationale keuken en 
premium dranken. In de elegante en comfortabele hutten 
vind je schoonheidsproducten van Rituals en alle moderne 
faciliteiten.
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RIVIERCRUISES

: overnachting in de haven

* Inbegrepen: Cruise in all-inclusive formule op basis van dubbele bezetting in de 
hut, geselecteerde premium dranken en gevulde minibar in de kajuit, fooien, wifi, 
havengelden & taksen. Inscheping met VIVA One in Antwerpen is in de namiddag (eerste 
maaltijd aan boord = diner ’s avonds). OPGELET: aanbod met beperkte beschikbaarheid.

Schip: ms VIVA Two ****

Najaarscruise vanuit Antwerpen

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
    € 650 pp                    € 750 pp                 € 795 pp

5-daagse riviercruise, reeds
vanaf  € 650 pp

Vertrek: 11 t/m 15 november 2023

Voorjaarscruise op de Donau

   Buitenhut           Buitenhut frans balkon            Bovendek 
 
    € 1.599 pp                 € 1.750 pp                 € 2.075 pp

8 dagen van/naar Wenen
vanaf  € 1.599 pp

Vertrekdata 2023: 5 & 25 mei, 1 juni, 24 aug., 3 & 10 okt.

Dusseldorf

Antwerpen

Schip: ms VIVA One ****

Amsterdam
Rotterdam

Wenen
Bratislava

Budapest

Esztergom

Linz
Passau Krems

Vaarroute/programma
Dag 1: Antwerpen
Dag 2: Rotterdam
Dag 3: Düsseldorf

Dag 4: Amsterdam
Dag 5: Antwerpen



Alle info over deze reis vindt u op: www.atccruises.be/groenland

 INBEGREPEN: Lijnvluchten heen/terug, transfers, cruise in volpension op 
basis van dubbele bezetting in een balkonhut, keuze uit 4 excursies/pp óf 
gratis alcoholisch drankenpakket óf $ 800 boordkrediet/hut, inbegrepen 
hotelnachten voor en na de cruise, havengelden en taksen, ATC Cruises 
begeleiding (NL-talig).
+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut, evenals fooien/servicekosten 
voor het personeel zijn inclusief

Ontdek het Hoge Noorden
Unieke groepsreis naar 
Groenland, Spitsbergen & IJsland

“Deze reis is niet te missen voor wie veel verschillende, 
gevarieerde bestemmingen en de natuurpracht van het Hoge 
Noorden wil ontdekken. En dat in de luxe van je eigen verblijf aan 
boord van dit prachtige schip voorzien van alle mogelijke comfort, 
inbegrepen faciliteiten en culinaire verwennerij van topniveau !” 

ATC Cruises-directeur Ben Scheefhals over deze cruise:

Cruise van Tromso naar Reykjavik

van 6 tot 23 augustus 2023 / Schip: Marina *****

Prijs vanaf : € 6.620 pp

incl. vluchten heen/terug vanuit Brussel + verblijf ter plaatseKleinschalig schip - beperkte beschikbaarheid !

Husavik
Tromso

Longyearbyen

Nuuk

Paamiut
Qaqortoq

Nanortalik

Reykjavik

Siglufjordur
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Have it all.
> Landexcursie(s)
> Drankenpakket
> Specialiteiten diner(s)
> Wifi Surf pakket

Vaar ook in 
2023 vanuit Amsterdam 

naar de Noorse Fjorden, IJsland en 
meer bestemmingen in Noord-Europa


