Een waaier aan

lanceringscruises
S P EC I A LE

AANBIEDINGEN

Van India tot de Middellandse Zee
AAN BOORD VAN DE “LA BELLE DES OCÉANS” SCHIP MET 5 ANKERS

JAN UARI TOT APRI L 2020

EEN NIEUW ZEESCHIP MET 5 ANKERS EN UIT

RESTAURANT

MV LA BELLE DES OCÉANS

•Z
 wembad met pool bar
en grill restaurant
• Loungebar “Explorer Lounge”
• Bar “Discoverer Lounge”
met thee/koffie-ruimte
• Restaurant
• Fitnesscentrum
• Wellnessruimte

ZWEMBAD
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RIVIERA SUITE

TZONDERLIJKE REISWEGEN.

Welkom aan boord van de
“LA BELLE DES OCÉANS”
Dit luxueuze schip op mensenmaat vult de vloot aan van CroisiEurope en opent de
poorten naar de zeven wereldzeeën.
Aan boord kunnen 124 passagiers plaatsnemen in een van de 62 ruime suites met
buitenuitzicht, en genieten van de nieuwe, onuitgegeven reiswegen in het opperste
comfort.
Ontdek ze in avant-première dankzij een exclusieve aanbieding:

ONZE SELECTIE AANGEBODEN EXCURSIES
en KORTING VAN 1990 €
voor elke reservatie vóór 31/12/2019

INHOUD

						Tot heel binnenkort aan boord

BLZ. 4

BLZ. 8

BLZ. 12

Ontdek India
per cruise

Cruise door
de woestijn

Jordanië, Egypte,
Israël en Cyprus

Van 10 tot 22 januari 2020

Van 26 januari tot 4 februari 2020

Van 17 tot 26 februari 2020

BLZ. 16

BLZ. 20

De Griekse eilanden
en de Meteora

Van de Middellandse Zee
van Homeros
naar de Franse Rivièra

Van 26 februari tot 6 maart 2020

Van 27 maart tot 5 april 2020
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Ontdek India per cruise
van Madras naar Sri Lanka
en Mumbai

ARABISCHE ZEE

Ontdek India en Sri Lanka via het water: een rondreis langs deze twee indrukwekkende landen. Stap in de
voetsporen van de grote ontdekkingsreizigers en ontdek verschillende Indiase staten via het water: de oude
koloniale gebouwen van Tamil Nadu, de backwaters en waterlopen van Kerala, de gebedsplaatsen van Goa en
ten slotte Maharashtra, een van de staten met de meest indrukwekkende rijkdommen: het bruisende Mumbai
en het aan de vader van de natie gewijde Gandhi-museum.
De Indiase architectuur, cultuurkloven en spiritualiteit confronteren de bezoeker met de enorme geschiedenis
van het land. Laat je prikkelen door de talrijke archeologische en religieuze sites, de onmiskenbare
culturele rijkdom, de overweldigende natuur en de heerlijke keuken met haar vele kruiden.
Van bij de eerste blik zul je betoverd worden door het discrete Sri Lanka. Deze “Parel van de
Indische Oceaan” herbergt een weelderige natuur en de tumultueuze geschiedenis van het eiland
heeft een enorm rijk erfgoed opgeleverd. Afwisseling gegarandeerd op dit snel evoluerende
eiland. Waar India een wereld op zich is, is Sri Lanka een juweeltje in het blauwgroene water.
Beide zullen je verleiden, fascineren, uitdagen, met verstomming slaan en betoveren.

Laat je
meevoeren in deze
andere wereld.
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MUMBAI

Sites beschermd
door werelderfgoed
van UNESCO

Elephanta-eiland

DE HOOGTEPUNTEN

INDIA

Bezoek aan 4 UNESCO-erkende sites:
• De Mahabalipuram-site in Madras
• Versterkte stad Galle in Sri Lanka
• De kerken en kloosters van Goa
• De victoriaanse neogotische gebouwen
en het Elephanta-eiland van Mumbai

GOA

MADRAS
Mahabalipuram

GOLF VAN
BENGALEN

♦
COCHIN

TRINCOMALEE

COLOMBO

SRI
LANKA

Een dag in de backwaters van Kerala
♦
Het museum ter ere van Gandhi’s leven in Mumbai

Galle

LACCADIVEN
ZEE

Madras Ò Mumbai
13 DAGEN / 10 NACHTEN
Van 10 tot 22 januari 2020

DAG

AANKOMST VERTREK

1

Lijnvlucht vanuit Brussel

2

Aankomst in Madras (India)

3

Madras

4 Trincomalee (Sri Lanka)

13u
14u

20u

8u

23u

8u

20u

10 Goa (India)

8u

14u

11 Mumbai (India)

12u

5

Dag op zee

6 Colombo (Sri Lanka)
7

Dag op zee

8 Cochin (India)
9 Dag op zee

12 Vlucht van Mumbai
13 Aankomst in Brussel
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MADRAS

ALLE EXCURSIES

AANGEBODEN (waarde 332 €)
en KORTING VAN 1990 €

Voorgestelde e

Opgelet, de inbegrepen excursies zijn geldig voor elke rese

voor elke reservatie vóór 31/12/2019

Prijs ALL IN per persoon
(1)

Ref. MDB

Dubbele kajuit

DEK 3: Horizon-Suite

3 938 €

5 928 €

DEK 4: Horizon-Suite

4 141 €

6 131 €

DEK 5: Horizon-Suite

4 346 €

6 336 €

DEK 6: Panorama-Suite

4 752 €

6 742 €

DEK 6: Riviera-Suite(3)

5 160 €

7 150 €

DEK 6: Océan-Suite

5 974 €

7 964 €

(3)

Single toeslag(2) AANGEBODEN
Optioneel: “visum service”, behalve indien binnen 45 dagen

215 €

Deze prijs omvat: de vluchten zoals in het programma vermeldt • de luchthaventaksen (125€/persoon - tarief 2019 onder voorbehoud van wijzigingen) • transfers(4)
luchthaven/haven/luchthaven • cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit •
volpension • de dranken bij de maaltijden aan boord en aan de bar, behalve de speciale
kaarten • bijstands-/repatriëringsverzekering • haventaksen • de vermelde excursies,
inbegrepen bij reservatie voor 31/12/2019.
(4)

Deze prijs omvat niet: de visa voor Indië en Sri-Lanka (215€ - tarief 2019) • annulatie-/
bagageverzekering • de excursies (voor elke reservatie na 31/12/2019).
Kinderkortingen:
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 1 volwassene: 20% korting op
de prijs van de cruise, exclusief taksen, vlucht, toeslagen en dossierskosten.
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 2 volwassenen: 30% korting
op de prijs van de cruise, exclusief taksen, vluchten, toeslagen en dossierskosten.
Formaliteiten: voor de Franse, Belgische en Zwitserse burgers: paspoort met
geldigheid van minstens 6 maanden na de datum van terugkeer en met minstens
3 opeenvolgende lege pagina’s en verplicht visa voor Indië en Sri-Lanka. Andere
nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat/ambassade).
Gezondheid: geen verplichte vaccins. Het wordt echter aanbevolen in orde te zijn met
de vaccinaties (tetanus, poliomyelitis, buiktyfus en hepatitis A en B). Muggenwerende
middelen zijn aanbevolen.

MAHABALIPURAM

MADRAS

(INDIA)
In de 18e eeuw was Madras slechts een klein
vissersdorpje. De Engelse kolonisten bouwden er
een monumentaal fort op de oevers van de Golf
van Bengalen. Het is de hoofdstad van de staat
Tamil Nadu, die gekend staat om zijn religieuze
architectuur.

Archeologische site van Mahabalipuram
(voormiddag • inbegrepen: 47 €)

Bezoek aan deze schitterende archeologische site
van Mahabalipuram, sinds 1984 erkend als UNESCOWerelderfgoed. Ver weg van de drukte van Madras
vind je er een aantal in eenzelfde rots uitgehouwen
sanctuaria, met de “Shore Temple” en “de Afdaling
van de Ganges” als meest indrukwekkende.

Stadsrondrit in Madras

(namiddag • inbegrepen: 22 €)
Portugezen en in 1896 herbouwd in neogotische
stijl. Je vindt er het graf van Sint-Thomas, de apostel
die India het christendom bracht. Daarna kunt u
naar de indrukwekkende Kapaleeshwarar-tempel,
gebouwd ter ere van Shiva.

(1) Tarieven onderhevig aan verandering.
(2) Dubbele kajuit voor single gebruik op de dekken 3, 4 en 5 - aantal beperkt tot 1 kajuit per dek.
(3) Kajuit voor 2 volwassenen en 1 kind van 2 tot 10 jaar oud, (op een slaapzetel) zie bovenstaande voorwaarden.
(4) Vluchtprijs all-in met vertrek van Parijs. De vlucht wordt uitgevoerd
door een bedrijf, geselecteerd door CroisiEurope volgens criteria van
comfort en hoge veiligheid. De naam van het bedrijf zal ongeveer
5 maand voor vertrek bekend zijn. Uurregeling is vandaag nog niet
gekend. We herinneren u eraan dat vluchtschema’s niet gegarandeerd
zijn en slechts enkele dagen voor vertrek bevestigd kunnen worden.
Bovendien kunnen deze vluchten een tussenstop maken op de heenof terugreis.

TRINCOMALEE

(SRI LANKA)
Als belangrijke haven aan de oostkust van
Sri Lanka heeft Trincomalee altijd al een
grote rol gespeeld in de internationale
zeehandel. De stad ligt op een rotsachtig
schiereiland en omarmt de uitgestrekte
Kottiyar-baai.

Stadsrondrit in Trincomalee

(namiddag • inbegrepen: 45 €)
Bezoek aan de stad Trincomalee, de hoofdplaats van de Tamil-cultuur. Bezoek aan de
Koneswaram-tempel, de tempel van de
duizend pilaren. Deze hindoetempel is de
meest aanbeden tempel van het eiland,
met Shiva als belangrijkste goddelijkheid.
Wandeling op de lokale markt op zoek naar
onbekende exotische vruchten en groenten.
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excursies tijdens de cruise

ervering vóór 31/12/2019. Het vermelde tarief is geldig voor elke reservering na die datum.

COCHIN

(INDIA)
De stad werd dan ook achtereenvolgens bezet
door de Portugezen, Engelsen, Nederlanders
en Fransen. De uitgestrekte lagune langs
de kust van Malabar vormt de belangrijkste
toeristische attractie.

Stadsrondrit in Cochin
en de backwaters van Kerala

(hele dag • inbegrepen: 79 €)
Panoramische rondrit in Cochin op de weg
langs de lagune. Bezoek aan de St.-Franciscuskerk, waar zich een tijdlang het graf van Vasco
de Gama bevond. Vervolgens bezoeken we
de backwaters, een doolhof van waterlopen,
meren en lagunes. Inscheping en lunch met
lokale specialiteiten op elegante houten boten
met rieten dak.

BACKWATERS VAN KERALA

COLOMBO

COLOMBO

(SRI LANKA)
Colombo is de economische hoofdstad van
het land en is sinds de achtste eeuw bekend bij
Arabische, Perzische en Chinese kooplui. Destijds
was het een klein dorpje tussen twee duinen, dat
uitgroeide tot handelspost op de kruidenroute.

Versterkte stad Galle, en panoramische
rondleiding door Colombo

(hele dag • inbegrepen: 59 €)
De stad Galle werd in de 16e eeuw gebouwd door
de Europeanen. Sinds 1988 maakt het deel uit van
de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Elk plekje van deze
charmante stad getuigt van de rijke geschiedenis
van de voorbije eeuwen. De stad is dan ook
het mooiste voorbeeld van Zuidoost-Aziatische
versterkte steden. Daarna panoramische rondleiding
door Colombo.

GOA

(INDIA)
Als vroegere hoofdstad van Portugees-Indië vormde
Goa in de 16e eeuw het epicentrum van het Indiase
en Aziatische christendom. De verschillende kerken
en kloosters in de stad zijn erkend als UNESCOWereld-erfgoed. Naast zijn talrijke historische
bezienswaardigheden is Goa ook bekend om zijn
eindeloze stranden en ontspannen sfeer.
Stadsrondrit in Goa (voormiddag • inbegrepen 22 €)
Bezoek aan de oude stad Goa, de basiliek van Bom
Jesus met het graf van St-Franciscus Xaverius, het
klooster en de kerk van Sint-Franciscus van Assisi.

BASILIEK VAN BOM JESUS

GALLE

DE POORT VAN INDIA EN HET TAJ MAHAL PALEIS

MUMBAI

(INDIA)
De meest bevolkte stad en economische hoofdstad van India. Afgelopen eeuw voerde
de stad ingrijpende moderniseringswerken uit. Dankzij haar victoriaanse neogotische
en art-decogebouwen prijkt de stad vandaag op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Panoramische rondrit in Mumbai (namiddag • inbegrepen: 22 €)
Bezoek aan de Colaba-wijk en het stadssymbool: De Gateway of India, de Taj Mahal,
het monumentale victoriaanse station, de universiteit, de klokkentoren, ... Bezoek aan
het museum ter ere van het leven van Mahatma Gandhi.

Elephanta-eiland (voormiddag • inbegrepen: 36 €)

SHIVA

Het Elephanta-eiland is bekend om haar “Grottenstad”, een archeologisch geheel
ter ere van Shiva. Deze indrukwekkende rotssite is sinds 1987 erkend als UNESCOWerelderfgoed en getuigt van het rijke verleden van het eiland. Toegang via
lokale bootjes. De grotten zijn ingedeeld in twee delen: 5 hindoeïstische en twee
boeddhistische grotten die in de berg zelf zijn uitgehouwen. Het orgelpunt is de 7
meter hoge monumentale sculptuur die Shiva uitbeeldt
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van Abu Dhabi tot Masqat

Cruise door de woestijn is een ontdekkingstocht doorheen de fascinerende, maar weinig bekende
geschiedenis van de Verenigde Arabische Emiraten en het Sultanaat Oman. Het Arabische
schiereiland was altijd al een belangrijke halte op de route naar India.
Zo bewonderen we in de Verenigde Arabische Emiraten enorme wolkenkrabbers, die de voorbije
30 jaren als paddenstoelen uit de zandduinen zijn geschoten. Een pijlsnelle groei die tegen alle
verwachtingen in de cultuur niet heeft aangetast: de Emiraten hechten namelijk erg veel belang
aan hun landelijke verleden, dat hand in hand gaat met de grote, hypermoderne steden.
Oman zet daarentegen volop in op authenticiteit en onderscheidt zich daarmee van zijn buren:
eindeloze landschappen, grote bergen, lange stroken zand, woestijn, wadi‘s ... Oman is veelzijdig,
en dat fascineert.
Deze cruise is een reis langsheen mooie verrassingen
en onvergetelijke wonderen. Een weergaloos geschenk!

Welkom
in het land waar fata
morgana‘s tot leven
komen.

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997
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ABU DHABI

QATAR

Cruise door de woestijn

KHASAB

IRAN

DE HOOGTEPUNTEN

PERZISCHE GOLF
DUBAI

GOLF VAN OMAN
ABU DHABI

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

MASQAT

OMAN

SUR

Bezoek aan het Louvre in Abu Dhabi,
het eerste universele museum in de Arabische wereld
♦
Beklimming van de Burj Khalifa in Dubai,
met 828 m de hoogste toren ter wereld
♦
Cruise op een dhow in het hart van de fjorden van Musandam
♦
Oog in oog met het verleden in Oman:
de fortenroute
♦
Ontmoeting met een Omaans gezin
in het dorpje Al Hamra
♦
Baden in de wadi Bani Khaled
♦
Excursie met een 4x4 door de woestijn van Wahiba

Abu Dhabi Ò Masqat

10 DAGEN / 8 NACHTEN
Van 26 januari tot 4 februari 2020

DAG

AANKOMST VERTREK

1

Lijnvlucht vanuit Brussel

2

Aankomst in Abu Dabi (Verenigde Arabische Emiraten)

3

Abu Dabi

20u

4 Dubai

8u

20u

5

8u

13u

Khasab (Sultanaat Oman)

6 Masqat
7

10u30

Masqat

21u

8 Sur

8u

9 Masqat

7u

20u

10 Terugvlucht Masqat / Brussel
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NIZWA EN ZIJN FORT

DUBAI

GESELECTEERDE EXCURSIES

AANGEBODEN (waarde 350 €)
en KORTING VAN 1990 €

Voorgestelde e

Opgelet, de inbegrepen excursies zijn geldig voor elke rese
Reservatie op voorhand verplicht voor de facultatieve excurs

voor elke reservatie vóór 31/12/2019

Prijs ALL IN per persoon
(1)

Ref. ADO

Dubbele kajuit

DEK 3: Horizon-Suite

3 222 €

5 212 €

DEK 4: Horizon-Suite

3 389 €

5 379 €

DEK 5: Horizon-Suite

3 556 €

5 546 €

DEK 6: Panorama-Suite

3 889 €

5 879 €

DEK 6: Riviera-Suite(3)

4 222 €

6 212 €

DEK 6: Océan-Suite(3)

4 889 €

6 879 €

Single toeslag(2) AANGEBODEN
Optioneel: “visum service”, behalve binnen de 30 dagen voor vertrek

25 €

Deze prijs omvat: de vluchten die in het programma vermeldt staan • de luchthaventaksen (325€/persoon - tarief 2019 onder voorbehoud van wijzigingen) • transfers(4)
luchthaven/haven/luchthaven • cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit •
volpension • de dranken bij de maaltijden aan boord en aan de bar, behalve de speciale
kaarten • bijstands-/repatriëringsverzekering • haventaksen • de geselecteerde, inbegrepen excursies voor elke reservatie voor 31/12/2019.
(4)

Deze prijs omvat niet: het visum (25 € - tarief 2019) • annulatie-/bagageverzekering •
de vermelde excursies zoals inbegrepen (voor elke reservatie na 31/12/2019).
Kinderkortingen:
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 1 volwassene: 20% korting op
de prijs van de cruise, exclusief taksen, vlucht, toeslagen en dossierskosten.
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 2 volwassenen: 30% korting
op de prijs van de cruise, exclusief taksen, vluchten, toeslagen en dossierskosten.
Formaliteiten:
Verenigde Arabische Emiraten: inwoners van Frankrijk, België, Zwitserland en Canada hebben enkel een paspoort nodig om de Verenigde Arabische Emiraten binnen te
mogen. Ze hebben geen visum nodig. Het paspoort moet tot minstens zes maanden
na de aankomstdatum in de Emiraten geldig zijn.
Oman: inwoners van Frankrijk, België, Zwitserland en Canada hebben een paspoort
nodig dat tot minstens zes maanden na de terugreisdatum geldig is en een e-visum.
Andere nationaliteiten: raadpleeg de bevoegde autoriteiten (consulaat/ambassade).

GROTE MOSKEE

ABU DHABI

(VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN)
Abu Dhabi, dat al generaties lang “de vader van
de gazelle” wordt genoemd, is een stad die aan
de oever van de Perzische golf als het ware uit de
duinen is gerezen. De stad blijft maar groeien en
wint nog steeds aan terrein door het aanleggen van
monumentale kunstmatige eilanden.

Panoramische rondrit door Abu Dhabi

(namiddag • inbegrepen: 26 €)
Verken deze unieke stad met een rit over de
prachtige, panoramische Corniche tot aan het
eiland Breakwater. We stoppen even om foto‘s te
nemen van het oogverblindende Emirates Palace.
Het Louvre (voormiddag • optioneel: 55 €)
Het Louvre in Abu Dhabi, dat onlangs zijn deuren
opende, is een ware architecturale parel. Het
museum werd gebouwd op een eiland tussen
zee en duinen en zijn dimensies zijn verbluffend:
het gebouw biedt namelijk 64 000 m² aan
tentoonstellingsruimte! Het is het eerste universele
museum in de Arabische wereld en werd bedacht
door de Franse architect Jean Nouvel.

Het koninklijk paleis en de grote moskee

(namiddag • inbegrepen: 46 €)
Bezoek aan het koninklijk paleis (Qasr Al Watan), dat
onlangs zijn deuren voor het publiek opende. Het
paleis herbergt een bibliotheek met niet minder
dan 50 000 werken. Verspreid over verschillende
zalen kan je de geschenken ontdekken die het land
in de loop der jaren heeft ontvangen. Wandeling
in de tuinen van dit majestueuze paleis. Daarna
bezoeken we de Sjeik Zayed-moskee, een waar
kunstwerk.

Als u uw visum voor Oman zelf wilt aanvragen (via de website https://evisa.rop.gov.
om/), moet u rekening houden met een wachttijd van zo‘n twintig werkdagen. Als u
tegen betaling graag gebruik wil maken van de visumdienst van CroisiEurope en zo
alle administratieve taken uit handen wil geven, moet u rekening houden met een
wachttijd van zo‘n dertig dagen voor vertrek.
Gezondheid: geen verplichte vaccins. Het wordt echter aanbevolen in orde te zijn met
de vaccinaties (tetanus, poliomyelitis, buiktyfus en hepatitis A en B). Muggenwerende
middelen zijn aanbevolen.
(1) Tarieven onderhevig aan verandering.
(2) Dubbele kajuit voor single gebruik op de dekken 3, 4 en 5 - aantal beperkt tot 1 kajuit per dek.
(3) Kajuit voor 2 volwassenen en 1 kind van 2 tot 10 jaar oud, (op een slaapzetel) zie bovenstaande voorwaarden.
(4) Vluchtprijs all-in met vertrek van Parijs. De vlucht wordt uitgevoerd door een bedrijf, geselecteerd
door CroisiEurope volgens criteria van comfort en hoge veiligheid. De naam van het bedrijf zal ongeveer 5 maand voor vertrek bekend zijn. Uurregeling is vandaag nog niet gekend. We herinneren
u eraan dat vluchtschema’s niet gegarandeerd zijn en slechts enkele dagen voor vertrek bevestigd
kunnen worden. Bovendien kunnen deze vluchten een tussenstop maken op de heen-of terugreis.

WOESTIJN VAN WAHIBA
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excursies tijdens de cruise

ervering vóór 31/12/2019. Het vermelde tarief is geldig voor elke reservering na die datum.
sies.

KHASAB

(SULTANAAT OMAN)
Het schiereiland Musandam is een enclave
van het Sultanaat Oman in de Verenigde
Arabische Emiraten. Dit geïsoleerde en
teruggetrokken stadje, waar iedereen
elkaar kent, wordt gekenmerkt door
zijn enorme fort. Het is vooral geliefd
bij toeristen voor de ongelooflijke
schoonheid van zijn landschappen en
zijn onderzeese fauna: dolfijnen, roggen,
schildpadden...
FORT VAN KHASAB

(voormiddag • optioneel: 63 €)(1)
We bezoeken het fort van Khasab, dat in de 17e eeuw werd gebouwd. Vervolgens gaan we
langs de kust naar Bukha. Daar stoppen we in een klein, traditioneel dorpje genaamd Muki.
Deze ongerepte regio staat garant voor adembenemende landschappen.

Cruise op een dhow

BURJ KHALIFA

DUBAI

(VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN)
150 jaar geleden was Dubai nog een bescheiden
vissershaven waar er naar parels werd gevist, maar
sinds de overheid ongeveer 20 jaar geleden besloot
om het dorpje om te toveren tot de populairste
toeristische bestemming ter wereld, groeit de stad
exponentieel. Met faraonische projecten zoals
de aanleg van Palm Island en steeds hogere en
luxueuzere torens zoals de Burj Khalifa lijkt er niets
nog onmogelijk op het pad naar meer weelde.

(voormiddag • optioneel: 48 €)(1)
Stap aan boord van een dhow, een oude, typische, lokale boot die vroeger werd gebruikt
om allerlei goederen, personen, maar ook slaven te vervoeren. Vandaag varen deze
elegante, houten boten met hun driehoekige latijnzeilen over het turquoise water van
de fjorden van het schiereiland Musandam. Wie wil kan baden in het rustige water van
een van de inhammen.

(1) De excursies zijn onverenigbaar met elkaar.

Khasab en omgeving

Burj Khalifa en Palm Island

(voormiddag • optioneel: 66 €)
Ontdekking van het verbluffende Palm Island dat
heeft de vorm van een palmboom en herbergt riante
villa‘s en luxueuze hotelcomplexen. Daarna vanop
de panoramische platform van de Burj Khalifa, het
hoogste gebouw dat de mens ooit gerealiseerd
heeft, geniet u van een adembenemend uitzicht.

Stadsrondrit in Dubai

(namiddag • inbegrepen: 25 €)
We bezoeken het oudste gebouw van de regio:
het Al-Fahidi-fort. Omgevormd tot een museum,
presenteert het de traditionele, landelijke levensstijl
in het Emiraat. Daarna trekken we naar een soek.

GROTE MOSKEE VAN SULTAN QABOES

MASQAT

SUR

(SULTANAAT OMAN)
Sur is de toegangspoort tot de woestijn van
Wahiba, ver van de grote toeristische paden. De
stad betovert meteen met zijn ligging: een grote
baai, onaangeroerde witte huizen aan de zee.

Tussen woestijn en wadi

(hele dag • inbegrepen: 139 €)
À Stap in een 4X4 en ga op verkenning langs
een zeldzaam natuurwonder: de wadi‘s, grote
natuurlijke meren omringd door palmbomen,
dadelpalmen en mangobomen. Ga dan gerust
eens in het zoete, doorzichtige water van de wadi
Bani Khaled baden. Daarna trekken we verder
naar de woestijn van Wahiba. Lunch in een van de
woestijntentjes. Daarna trekken we de woestijn in,
langs golvende duinen die soms tot wel honderd
meter hoog kunnen zijn.

(SULTANAAT OMAN)
Het is een van de oudste steden van het Midden-Oosten met mooie, gezellige huisjes,
historische monumenten, verdedigingsforten en een prachtige moskee.

Stadsrondrit in Masqat (namiddag • inbegrepen: 25 €)
We maken een rit langs de kust en passeren daarbij de forten. Stadsrondrit: het paleis
van sultan Qaboes, de koninklijke opera, het parlement... Vrije tijd in de soek van Muttrah.
Nizwa, langs de fortenroute (hele dag • inbegrepen: 89 €)
Nog vóór Masqat de titel van hoofdstad kreeg, vervulde Nizwa deze rol. We bezoeken
zijn imposante fort en stoppen even aan de nabijgelegen soek, waar u enkele souvenirs
kunt kopen. We rijden door een bergachtige regio, waar we getuige zijn van de lokale
terrascultuur, om vervolgens uit te stappen in Al-Hamra. We bezoeken een typisch huisje
en leren de lokale bevolking beter kennen rond een kopje koffie en enkele dadels.

Alledaags Masqat (voormiddag • optioneel: 30 €)
In de voormiddag bezoeken we de vismarkt van Muttrah. Daarna trekken we naar de
grote moskee van sultan Qaboes. We bezoeken het privémuseum van Bait Al Zubair,
dat telt een van de mooiste collecties rond vier eeuwen levensstijl van de familie van
sjeik Zubair.
Cruise langs de kust op een dhow (namiddag • optioneel: 50 €)
Stap aan boord van een traditionele Omaanse boot om de rotsachtige kust, de lange
zandstranden en de hoge bergen te verkennen.
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Jordanië, Egypte
Israël en Cyprus
Van de Rode Zee naar de Middellandse
Zee via het Suezkanaal
Stap aan boord van een cruise tussen Jordanië, Egypte, Israël en Cyprus;
een uniek programma waarmee je de schatten van de Rode Zee en de wonderen
van de Middellandse Zee kunt ontdekken.
Vanuit Aqaba, in Jordanië, ontdek je Petra, de hoofdstad van het Nabateaanse koninkrijk, die in zijn
geheel uit roze en rode steen is uitgehouwen. Het avontuur gaat dan verder in de woestijn Wadi Rum,
die beroemd werd door de film Lawrence of Arabia. De prachtige locatie, waar je kan genieten
van de gastvrijheid van bedoeïenen, staat ook bekend om zijn spectaculaire kleuren.
Je wordt ondergedompeld in het oude Egypte in Luxor en de Vallei der Koningen
in het hart van het oude Thebe, de hoofdstad van de farao’s. Vervolgens trek je naar
de huidige hoofdstad Caïro, met zijn niet te missen Gizeh-plateau, waar je een
van de zeven wereldwonderen van de Oude Wereld terugvindt.
Als kers op de taart maak je een ongeëvenaarde overtocht door het Suezkanaal
richting Middellandse Zee. Je brengt een bezoek aan Jeruzalem, een van de heiligste
steden ter wereld en als je dat wil kan je de ervaring compleet maken met een bezoek
aan Galilea, de meest geheimzinnige plek in Israël.

Geschiedenis, beschavingen en emoties staan tijdens
deze unieke cruise op het programma!
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JERUZALEM, ABDIJ VAN DE DORMITIE IN MONT ZION

CYPRUS

Sites beschermd
door werelderfgoed
van UNESCO

LARNACA

MIDDELLANDSE
ZEE

HAIFA
ASHDOD

Akko
Galilea

UNIEKE REISWEG
doortocht SUEZ-KANAAL

Jéruzalem

ISRAËL JORDANIË

SUEZKANAAL

ONTDEKKINGEN
• Petra, de “roze parel’ van Jordanië”
• De Wadi Rum-woestijn
• Luxor en de Vallei der Koningen
• Caïro, in de voetsporen van de farao‘s
• Jeruzalem, stad van drie religies
• Galilea, parel in het noorden van Israël
• Akko, in de voetsporen van de Tempeliers

Pétra

SUEZ

AQABA

Caïro

Wadi Rum

EGYPTE
HURGHADA
Vallei der Koningen

DE HOOGTEPUNTEN

RODE
ZEE

Luxor

Aqaba Ò Larnaca
10 DAGEN / 9 NACHTEN
Van 17 au 26 februari2020

DAG

AANKOMST VERTREK

1

Lijnvlucht vanuit Parijs / Aqaba (Jordanië)

2

Aqaba

3

Aqaba

15u30

4 Hurghada (Egypte)

5u

5

21u

Suez

23u

6 Suez
Suez
Doorvaart van het Suezkanaal

6u

5u30
18u

8 Ashdod of Haifa (Israël)

8u

21u

9 Haifa

8u

20u

10 Terugvlucht Larnaca (Cyprus) / Parijs

9u

7

13
PETRA, TEMPEL AL KHAZNEH

SFINX VAN GIZEH

GESELECTEERDE EXCURSIES

AANGEBODEN (waarde 499 €)
en KORTING VAN 1990 €

Voorgestelde e

Opgelet, de inbegrepen excursies zijn geldig voor elke rese
Reservatie op voorhand verplicht voor de facultatieve excurs

voor elke reservatie vóór 31/12/2019

Prijs ALL IN per persoon
(1)

Ref. AQL

Dubbele kajuit

DEK 3: Horizon-Suite

3 938 €

5 928 €

DEK 4: Horizon-Suite

4 139 €

6 129 €

DEK 5: Horizon-Suite

4 315 €

6 305 €

DEK 6: Panorama-Suite

4 659 €

6 649 €

DEK 6: Riviera-Suite(3)

4 999 €

6 989 €

DEK 6: Océan-Suite(3)

5 695 €

7 685 €

Single toeslag(2) AANGEBODEN
Deze prijs omvat: de heenvlucht(4) Parijs/Aqaba en terug Larnaca/Parijs • de luchthaventaksen (190 € - tarief 2019 onder voorbehoud van wijzigingen) • transfers(4) luchthaven/haven/luchthaven • de cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit • het
volpension • de dranken bij de maaltijden aan boord en aan de bar, behalve de speciale
kaarten • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de haventaksen • de geselecteerde,
inbegrepen excursies voor elke reservatie voor 31/12/2019.
Deze prijs omvat niet: annulatie-/bagageverzekering • de geselecteerde, inbegrepen
excursies voor elke reservatie voor 31/12/2019.
Kinderkortingen:
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 1 volwassene: 20% korting op
de prijs van de cruise, exclusief taksen, vlucht, toeslagen en dossierskosten.
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 2 volwassenen: 30% korting
op de prijs van de cruise, exclusief taksen, vluchten, toeslagen en dossierskosten.
Gezondheid: paspoort dat 6 maanden na de verplichte terugkeerdatum geldig is. NietEU-burgers worden verzocht om hun ambassade te raadplegen.
Gezondheid: geen verplichte vaccins. Het wordt echter aanbevolen in orde te zijn met
de vaccinaties (difterie-tetanospoliomyelitis, tuberculose, tyfus en hepatitis A en B).
Muggenwerende middelen zijn aanbevolen.
(1) Tarieven onderhevig aan verandering.
(2) Dubbele kajuit voor single gebruik op de dekken 3, 4 en 5 - aantal beperkt tot 1 kajuit per dek.
(3) Kajuit voor 2 volwassenen en 1 kind van 2 tot 10 jaar oud, (op een slaapzetel) zie bovenstaande voorwaarden.

PÉTRA, TEMPLE AL KHAZNEH

AQABA (JORDANIË)
Petra (hele dag • inbegrepen: 195 €)
Petra is ongetwijfeld het absolute pareltje van
Jordanië. De stad werd in roze en rode steen
opgetrokken door de Nabateeërs, en was
strategisch gelegen op het kruispunt van zijdeen kruidenroutes. We trekken naar de stad via de
“siq”, een smalle kloof van een kilometer met steile
kliffen die uitloopt in de graftempel Al Khazneh, de
“Schatkamer”: deze graftempel van een Nabateeër,
met een indrukwekkende Hellenistische gevel,
werd in de roze zandsteen gebouwd. U ontdekt ook
het Nabatese theater in Romeinse stijl, dat meer
dan 2000 jaar geleden in de rotsen werd gebouwd.

De Wadi Rum-woestijn

(hele dag • optioneel: 99 €)
Samen met Petra een van de absolute pareltjes
van Jordanië. In een 4x4 verkent u deze woestijn
die wereldberoemd is geworden door de film
Lawrence of Arabia. We houden regelmatig halt om
foto’s te maken van de spectaculaire kleuren die
variëren in functie van het licht. De Bedoeïenen, de
bewoners van de Wadi Rum-woestijn, zijn bekend
voor hun gastvrijheid. In hun tenten geniet u van
overheerlijke thee en zoete specialiteiten.

(4) Vluchtprijs all-in met vertrek van Parijs. De vlucht wordt uitgevoerd door een bedrijf, geselecteerd
door CroisiEurope volgens criteria van comfort en hoge veiligheid. De naam van het bedrijf zal ongeveer 5 maand voor vertrek bekend zijn. Uurregeling is vandaag nog niet gekend. We herinneren
u eraan dat vluchtschema’s niet gegarandeerd zijn en slechts enkele dagen voor vertrek bevestigd
kunnen worden. Bovendien kunnen deze vluchten een tussenstop maken op de heen-of terugreis.

SFINX VAN GIZEH
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WADI RUM-WOESTIJN

excursies tijdens de cruise

ervering vóór 31/12/2019. Het vermelde tarief is geldig voor elke reservering na die datum.
sies.

JERUZALEM

ASHDOD OF HAIFA (ISRAËL)
Jeruzalem (hele dag • inbegrepen: 99 €)
Jeruzalem is een van de heiligste en meest fascinerende steden ter wereld. De oude
stad herbergt meer dan 200 historische monumenten, waaronder de Klaagmuur en de
Heilige Grafkerk. We verkennen onder andere de markt die met al zijn contrasten de drie
grootste geloofsovertuigingen bijeenbrengt (christenen, joden en moslims), de Olijfberg,
de tuinen van Getsemane en de Zionberg.

LUXOR

HURGHADA (EGYPTE)
Luxor en de Vallei der Koningen

(hele dag • optioneel: 119 €)
De Vallei der Koningen is een van de absolute
hoogtepunten van het oude Egypte. Ze ligt in een
diepe vallei op 2 km van de rand van de vlakte. In
totaal herbergt de site meer dan zestig graftombes.
In deze betoverende omgeving wachtten de farao‘s
in hun sarcofaag op de onsterfelijkheid. Ontdekking
van de Kolossen van Memnon: de twee enorme
standbeelden zonder gezicht en zittend op hun
troon zijn de overblijfselen van de dodentempel
van Amenhotep III. Bezoek aan de tempel van
Karnak met tal van gigantische zuilen.

HAIFA (ISRAËL)
Galilea

(voormiddag • inbegrepen: 47 €)
Galilea is een van de best bewaarde geheimen
van Israël, met zijn uitgestrekte, golvende
groene landschappen en valleien, zijn kleine
schilderachtige stadjes en historische sites.

Akko

(namiddag • inbegrepen: 59 €)
Een belangrijk bolwerk voor de kruistochten
naar het Heilig Land, de oude stad van
Akko staat op de Werelderfgoedlijst van de
UNESCO en herbergt tal van opmerkelijke
sites zoals de overblijfselen van de
Hellenistisch-Romeinse periode en de kruisvaarders- en Ottomaanse periode.

GALILEA

SUEZ (EGYPTE))
Caïro,
“ In de voetsporen van de Farao’s ”

(hele dag • inbegrepen: 99 €)
Het plateau van Gizeh herbergt een van de zeven
wereldwonderen van de antieke wereld: de “grote
piramide” van Cheops (137m) met aan de top nog
de oorspronkelijke kalklaag, de aangrenzende
piramides van Chefren en Mykerinos, de kleinste
van de drie (we blijven buiten de piramides). Niet
ver van deze prachtige symmetrische bouwwerken
staat de oogverblindende Sfinx van Gizeh. We
bezoeken vervolgens het Egyptische museum van
Caïro, met onder meer de schat van Toetanchamon.

SUEZKANAAL

UITZONDERLIJK: oversteek van het Suezkanaal

(EGYPTE)

Dit kanaal, dat is 173 km lang en slechts 190 m breed, is een strategische doorgang tussen
de Middellandse Zee en de Rode Zee, zonder rond Afrika te varen. De gigantische werken
werden tussen 1859 en 1869 uitgevoerd onder het beheer van Ferdinand de Lesseps, eigenaar van het bedrijf Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, vele jaren nadat
Darius, de Perzische veroveraar van Egypte, een eerste versie van het kanaal liet graven.

15

KROATIË
DUBROVNIK

De Griekse eilanden
en de Meteora

IGOUMENITSA

GR

Van Larnaca naar Dubrovnik
Welkom aan boord van een uitzonderlijke cruise van Cyprus naar Kroatië, langs de Cycladen en de
Peloponnesos. Een route om de archeologische sites van Paphos en de Tempeliers te ontdekken tijdens
uw tussenstop van Rhodos waar ridders van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem werder onthaald.
Daarna vaart u over de Egeïsche zee naar de Cycladen, een archipel die bestaat uit meer dan 250
eilanden, waarvan er amper 24 bewoond zijn. U brengt een bezoek aan Santorini, Mykonos en Delos.
Tussenstop in Athene om een van de oudste wereldsteden en
de schitterende site van de Acropolis te ontdekken, en een deel van
de geschiedenis van het antieke Griekenland.
Uw reis brengt u ten slotte naar de Meteora: de kloosters, gebouwd boven
op hoge rotspilaren, zijn een van de overweldigendste sites van Griekenland,
een kunstwerk dat absoluut het ontdekken waard is.
Om deze cruise af te sluiten hebben we een nachtelijke ontdekking in petto
van “de parel van de Adriatische Zee”: Dubrovnik.

Een uitzonderlijk reisschema
in de Egeïsche Zee
en rond Peloponnesos
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MID

DE HOOGTEPUNTEN
De Meteora

Sites beschermd
door werelderfgoed
van UNESCO

RIEKENLAND
ATHENE
MYKONOS
DELOS
SANTORINI

EG E Ï S C H E Z E E

RHODOS

CYPRUS
LIMASOL
Paphos

DELANDSE ZEE

LARNACA

UNIEKE REISWEG
♦
Vaartocht langs de eilanden van de Cycladen,
Griekse eden van de Egeïsche zee en rond de Peloponnesos
♦
Ontdekkingen
• Paphos en zijn mozaïeken
• Rhodos, ridderstad
• Santorini, een mythisch eiland
• Mykonos, het meest traditionele Griekse eiland
• Delos, heiligdom van de god Apollo
• Athene en de Akropolis
• Kaap Soenion en de Apollo-kust
• De Meteora en hun kloosters
• Dubrovnik “ by night ”

Larnaca Ò Dubrovnik

10 DAGEN / 9 NACHTEN
Van 26 februari tot 6 maart 2020

DAG

AANKOMST VERTREK

1

Lijnvlucht vanuit Parijs / Larnaca (Cyprus)

2

Limasol

3

Rhodos (Griekenland)

20u
7u

13u

14u

19u

4 Santorini

11u

18u

5

Mykonos

8u

12u

5

Delos

14u

20u

8u

20u

8 Igoumenitsa

8u

20u

9 Dubrovnik (Kroatië)

18u

6 Athene
7

Dag op zee

10 Terugvlucht Dubrovnik / Parijs
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SANTORINI

PAPHOS

ALLE EXCURSIES

AANGEBODEN (waarde 515 €)
en KORTING VAN 1990 €

Voorgestelde e

Opgelet, de inbegrepen excursies zijn geldig voor elke rese

voor elke reservatie vóór 31/12/2019

Prijs ALL IN per persoon
(1)

Ref. LCD

PAPHOS, HUIS VAN DIONYSOS

Dubbele kajuit

DEK 3: Horizon-Suite

3 817 €

5 807 €

DEK 4: Horizon-Suite

4 018 €

6 008 €

DEK 5: Horizon-Suite

4 194 €

6 184 €

DEK 6: Panorama-Suite

4 538 €

6 528 €

DEK 6: Riviera-Suite(3)

4 878 €

6 868 €

DEK 6: Océan-Suite(3)

5 574 €

7 564 €

PAPHOS (CYPRUS)
Bezoek aan de archeologische sites van de stad

(voormiddag • inbegrepen: 40 €)
Een stad erkend als werelderfgoed door de UNESCO:
bezoek de site van de Koningsgraven, de huizen
van Dionysos, Theseus en Aion om er de prachtige
mozaïeken te bewonderen. De uitstap gaat verder
naar Yeroskipou, met een bezoek aan een werkplaats
waar Turks fruit of “lokum” wordt gemaakt, gevolgd
door een degustatie.

Single toeslag(2) AANGEBODEN
Deze prijs omvat: de heenvlucht(4) Parijs/Larnaca en terug Dubrovnik/Parijs • de
luchthaventaksen (99 € - tarief 2019 onder voorbehoud van wijzigingen) • transfers(4)
luchthaven/haven/luchthaven • dee cruise naargelang de gekozen categorie van
kajuit • het volpension • de dranken bij de maaltijden aan boord en aan de bar, behalve
de speciale kaarten • de bijstands-/repatriëringsverzekering • de haventaksen • alle
inbegrepen excursies voor elke reservatie voor 31/12/2019.
Deze prijs omvat niet: annulatie-/bagageverzekering • de excursies (voor elke reservatie na 31/12/2019).
Kinderkortingen:
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 1 volwassene: 20% korting op
de prijs van de cruise, exclusief taksen, vlucht, toeslagen en dossierskosten.
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 2 volwassenen: 30% korting
op de prijs van de cruise, exclusief taksen, vluchten, toeslagen en dossierskosten.
Formaliteiten: geldig identiteitskaart of paspoort verplicht. Niet EU-inwoners dienen
zich te wenden tot hun ambassade of consulaat.
(1) Tarieven onderhevig aan verandering.
(2) D
 ubbele kajuit voor single gebruik op de dekken 3, 4 en 5 - aantal beperkt tot 1 kajuit per dek.
(3) Kajuit voor 2 volwassenen en 1 kind van 2 tot 10 jaar oud, (op een slaapzetel) zie bovenstaande voorwaarden.
(4) Vluchtprijs all-in met vertrek van Parijs. De vlucht wordt uitgevoerd door een bedrijf, geselecteerd
door CroisiEurope volgens criteria van comfort en hoge veiligheid. De naam van het bedrijf zal ongeveer 5 maand voor vertrek bekend zijn. Uurregeling is vandaag nog niet gekend. We herinneren
u eraan dat vluchtschema’s niet gegarandeerd zijn en slechts enkele dagen voor vertrek bevestigd
kunnen worden. Bovendien kunnen deze vluchten een tussenstop maken op de heen-of terugreis.

RHODOS, PALEIS VAN DE GROOTMEESTERS

RHODOS (GRIEKENLAND)
Bezoek aan de antieke en Middeleeuwse stad

(namiddag • inbegrepen: 38 €)
Langs de Amboisepoort bereikt u het hoogtepunt
van de middeleeuwse stad, het paleis van de
Grootmeesters. Het museum herbergt bijzonder
mozaïeken, eveneens uit de Romeinse tijd. U gaat
verder langs de Straat van de Ridders, met links en
rechts de prestigieuze “herbergen” waar de Ridders
van de Orde verbleven.

SANTORINI

SANTORINI (GRIEKENLAND)
Bezoek aan het eiland (namiddag • inbegrepen: 75 €)
Breng een bezoek aan de schilderachtigste plekjes
van het eiland, bewonder de betoverendste
uitzichten, duik even in het plaatselijke leven en
proef de natuurlijke en authentieke smaken van dit
stukje van de Middellandse Zee.
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KAAP SOUNION, TEMPEL VAN POSEIDON

excursies tijdens de cruise

ervering vóór 31/12/2019. Het vermelde tarief is geldig voor elke reservering na die datum.

MYKONOS (GRIEKENLAND)
Bezoek aan het eiland

(voormiddag • inbegrepen: 54 €)
Het eiland ligt majesteitelijk in de eilandengroep van de Cycladen en bestaat uit charmante dorpjes. Dit juweeltje heeft enkele van
de mooiste stranden van Europa te bieden.
Breng een bezoek aan het klooster van Panagia Tourliani, gewijd aan de Hemelvaart van de
Maagd Maria. U reist terug naar Mykonos-stad
en bezoekt de stad met zijn windmolens, zijn
oude haven, zijn doolhof van steegjes en zijn
kerkjes met prachtige heiligenbeelden.

DELOS (GRIEKENLAND)
Bezoek aan het eiland

(namiddag • inbegrepen: 40 €)
Ontdekking van het eiland Delos,
het voormalige heiligdom van
Apollo. Het speelde een belangrijke
religieuze en commerciële rol in de
Oudheid. Behalve het heiligdom
van Apollo ontdekt u er ook het
Leeuwenterras en de theaterwijk
met huizen die versierd zijn met
prachtige mozaïeken.

DELOS, LEEUWENTERRAS

DE METEORA

ATHENE, ACROPOLIS

ATHENE (GRIEKENLAND)
Een van de oudste steden ter wereld, gesticht rond
800 voor Christus rond de heuvel van de Acropolis. Sinds 1822 is Athene de hoofdstad van Griekenland en het economische en universitaire hart van
het land. Dankzij de sporen van zijn verleden en zijn
mediterrane klimaat is het een van de belangrijkste
toeristische bestemmingen van Europa.

DE METEORA (GRIEKENLAND)
Bezoek aan de site (hele dag • inbegrepen: 117 €)
U ontdekt een van de meest grandioze Griekse sites. Van bij de aankomst in Kalambaka
is het uitzicht indrukwekkend. Tientallen kloosters, gebouwd op de top van hoge
rotspilaren tarten de verbeelding en de wetten van de zwaartekracht. In de Oudheid zei
men dat die rotsen uit de hemel gevallen waren zodat de heremieten er konden bidden.
Later hield de orthodoxe kerk deze traditie in stand, in de kloosters die van de rest van de
wereld afgesloten waren. Ook vandaag zijn sommige kloosters bewoond door monniken
en kunt u er een bezoek aan brengen.
Voor het bezoek van de kloosters is een geschikte outfit nodig: schouders en benen moeten worden bedekt.

Athene en de Akropolis
(voormiddag • inbegrepen: 65 €)
Op de site van de Acropolis brengt u een bezoek
aan het echte religieuze centrum van het
antieke Athene, de Tempel van Athena Nikè. Het
imposante Parthenon, gewijd aan de godin Athena,
laat de Griekse Oudheid weer tot leven komen.
Panoramische rondrit van de moderne stad in een
autobus.

De Apollo-kust en kaap Soenion

(namiddag • inbegrepen: 46 €)
De route van Apollo volgt de kust van de golf van
Egina en leidt naar kaap Soenion. Akrotirio Sounio,
het verste uitkijkpunt van Attica en de “heilige kaap”
van Homeros, is een opmerkelijke maritieme site
met uitzicht op de Egeïsche Zee en de Cycladen.
Ontdek er de overblijfselen van de tempel uit de
Ve eeuw voor Chr., gewijd aan de god van de zee,
Poseidon, die door zeelui werd aangeroepen als ze
de kaap rondden.

DUBROVNIK

DUBROVNIK (KROATÏE)
Stadsbezoek (avond • inbegrepen : 40 €)
Nachtelijke rondleiding door Dubrovnik. Ontdek de verborgen plekjes van de “parel
van de Adriatische Zee” tijdens deze wandeling.
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O C É A N

A T L A N T I Q U E

Van de Middellandse
Zee van Homeros
naar de Franse Rivièra

F R A NK R IJ K

DOURO

Guimaraes

VEGA DE TERON

PORTO

Salamanque

PORTUGAL

Lisbonne

E S PAG N E

GUADIANA

Deze reis vertrekt in de stad Ragusa, in Kroatië, en neemt u mee rondCordoue
de fraaie Italiaanse laars met een halte
GUADALQUIVIR
in Sicilië, om aansluitend voor anker te gaan in de mythische havens
van
de Azurenkust.
SÉVILLE
Parc national

Grenade

de Doñana
CADIX
De haltes van Italië, doordrenkt van geschiedenis zullen
uw cruise
onderbreken. Een cultureel programma
dat zal zal leiden naar Lecce met zijn monumenten van ongelooflijke rijkdom, dan Rome, het tijdloze,
echte openluchtmuseum, Firenze kunststad en uiteindelijk Pisa dat in de middeleeuwen het westelijke
Middellandse Zeegebied domineerde.

Andere uitzonderlijke sites wachten op u: Etna, de grootste actieve vulkaan in Europa,
Pompeii en zijn overblijfselen uit het verleden of Napels, op het ritme
van de Dolce Vita.
Het hoogtepunt volgt wanneer u voor anker gaat voor de kust van het
Monegaskische Prinsdom en op zoek gaat naar het al even prestigieuze
adres: het Maison Fragonard, dat wereldwijd bekendstaat om zijn
parfums. Ten slotte geniet u in Nice en zijn oude wijk van de charme “à
la Française” van de steden van Zuid-Frankrijk.

Het authentieke Italië,
het betoverende Sicilië
en de Azurenkust!
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MONACO
NICE

K ROAT I Ë
Pisa

Firenze

BOSNIË

DE HOOGTEPUNTEN

LIVORNO

ITALI Ë

UNIEKE REISWEG
♦
Ontdekkingen
• Dubrovnik, het mooie Ragusa
• Lecce, het Firenze van de barok in Apulië
• Taormina en zijn spectaculaire theater
• De Etna, de grootste actieve vulkaan in Europa
• Sorrento en de Amalfikust
• Napels, legendarische stad, en Pompeï
• Rome, de eeuwige stad
• Toscane, Firenze en Pisa
• Monaco en zijn prestigieuze rots
• Het oude Nice en de Promenade des Anglais

MONTENEGRO
DUBROVNIK

Rome
CIVITAVECCHIA
NAPELS

ALBANIË

SALERNO
Lecce

OTRANTE

MESSINA
Vulkaan Etna
Taormina

Sites beschermd
door werelderfgoed
van UNESCO

MIDDELLANDSE ZEE

Kyrenia
Nicosie
Paphos

LARNACA

CHYPRE

Dubrovnik Ò Nice

10 DAGEN / 9 NACHTEN
Van 27 maart tot 5 april 2020

DAG

AANKOMST VERTREK

1

Lijnvlucht vanuit Parijs / Dubrovnik (Kroatië)

2

Dubrovnik

3

Otrante (Italië)

4 Messina
5

Salerne
Napels

18u
8u

13u

9u

19u

9u
21u

16u

6 Naplels
7

Civitavecchia

8 Livorno
9

Monaco (Prinsdom Monaco)
Nice (Frankrijk)

13u
8u

20u

9u

20u

8u
14u

12u

10 Terugvlucht Nice / Parijs

21
MONACO

ROME, COLOSSEUM

ALLE EXCURSIES

AANGEBODEN (waarde 684 €)
en KORTING VAN 1990 €

Voorgestelde e

Opgelet, de inbegrepen excursies zijn geldig voor elke rese

voor elke reservatie vóór 31/12/2019

Prijs ALL IN per persoon
(1)

Ref. DNC

Dubbele kajuit

DEK 3: Horizon-Suite

3 599 €

5 589 €

DEK 4: Horizon-Suite

3 799 €

5 789 €

DEK 5: Horizon-Suite

3 984 €

5 974 €

DEK 6: Panorama-Suite

4 328 €

6 318 €

DEK 6: Riviera-Suite(3)

4 668 €

6 658 €

DEK 6: Océan-Suite(3)

5 364 €

7 354 €

DUBROVNIK

DUBROVNIK (KROATIË)
Stadstoer (voormiddag • inbegrepen: 42 €)
Geleide stadstoer in Dubrovnik, ook wel “de parel
van de Adriatische Zee” genoemd.

Single toeslag(2) AANGEBODEN
Deze prijs omvat: de vlucht(4) H/T van Parijs • transfers(4) luchthaven/haven/luchthaven • de luchthaventaksen (99€ - tarief 2019 onder voorbehoud van wijzigingen) • dee
cruise naargelang de gekozen categorie van kajuit • het volpension • de dranken bij
de maaltijden aan boord en aan de bar, behalve de speciale kaarten • de bijstands-/
repatriëringsverzekering • de haventaksen • alle ingebrepen excursies voor elke reservatie voor 31/12/2019.
Deze prijs omvat niet: de annulatie- en bagageverzekering • de excursies (voor elke
reservatie na 31/12/2019).
Kinderkortingen:
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 1 volwassene: 20% korting op
de prijs van de cruise, exclusief taksen, vlucht, toeslagen en dossierskosten.
• Korting voor 1 kind van 2 tot 10 jaar samen in een kajuit met 2 volwassenen: 30% korting
op de prijs van de cruise, exclusief taksen, vluchten, toeslagen en dossierskosten.
Formaliteiten: geldig identiteitskaart of paspoort verplicht. Niet EU-inwoners dienen
zichte wenden tot hun ambassade of consulaat.
(1) Tarieven onderhevig aan verandering.
(2) D
 ubbele kajuit voor single gebruik op de dekken 3, 4 en 5 - aantal beperkt tot 1 kajuit per dek.

LECCE

LECCE (ITALIË)
Stadsbezoek (voormiddag • inbegrepen: 58 €)
Lecce, het “barokke Firenze”, genesteld in de hiel van
de laars, is een echt pareltje. U kunt de ongelooflijk
knappe monumenten bewonderen: de Dom, het
bisschoppelijk paleis en het seminarie (buitenkant),
een deel van het Romeinse amfitheater en de weelderige Santa Croce-basiliek (buitenkant).

(3) Kajuit voor 2 volwassenen en 1 kind van 2 tot 10 jaar oud, (op een slaapzetel) zie bovenstaande voorwaarden.
(4) Vluchtprijs all-in met vertrek van Parijs. De vlucht wordt uitgevoerd door een bedrijf, geselecteerd
door CroisiEurope volgens criteria van comfort en hoge veiligheid. De naam van het bedrijf zal ongeveer 5 maand voor vertrek bekend zijn. Uurregeling is vandaag nog niet gekend. We herinneren
u eraan dat vluchtschema’s niet gegarandeerd zijn en slechts enkele dagen voor vertrek bevestigd
kunnen worden. Bovendien kunnen deze vluchten een tussenstop maken op de heen-of terugreis.

TAORMINA

ETNA EN TAORMINA (ITALIË)
Bezoek van de sites

(dag met lunch • inbegrepen: 105 €)
Ontdek de Etna, de grootste actieve vulkaan van
Europa. U klimt tot ongeveer 1950 m om de omgeving van de Silvestri-krater te verkennen. Daarna
trekt u naar Taormina waar u de legendarische
schoonheid van Sicilië ontdekt. U bezoekt er onder
meer het spectaculaire antieke theater.
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excursies tijdens de cruise

ervering vóór 31/12/2019. Het vermelde tarief is geldig voor elke reservering na die datum.

ROME (ITALIË)
Stadsbezoek (dag met lunch •

DE AMALFIKUST

DE AMALFIKUST (ITALIË)
Bezoek aan de dorpen

ROME, BASILIIEK SINT-PIETERS

(voormiddag • inbegrepen: 59 €)
U ontdekt er onder meer Sorrento, dat beroemd
is voor zijn prachtige tuinen die over de hele stad
verspreid liggen.

inbegrepen: 129 €)
Dankzij dit bezoek kunt u de
onvermijdelijke sites van de
hoofdstad bewonderen, zoals het
Colosseum of het Forum Romanum (buitenkant). Ontdek te voet
de prachtige, de Piazza Navona
en het Pantheon. Na de middag
volgt een bezoek aan het Vaticaan:
het Sint-Pietersplein en de basiliek
(buitenkant) waar de werken van
Michelangelo, Raphaël en Bernini
elkaar in schoonheid overtreffen.

FIRENZE EN PISA (ITALIË)
Stadsbezoeken (dag met lunch • inbegrepen: 143 €)

GALLERIA UMBERTO

FIRENZE

Firenze is een van de mooiste kunststeden van Italië.
Rondleiding door het prachtige historische centrum.
De stad, aan de oevers van de Arno, wordt beschouwd
als de bakermat van de renaissance. Hij herbergt een
ongelofelijke culturele en artistieke rijkdom. Na de lunch
vertrekken we naar Pisa, de stad die in de Middeleeuwen,
met zijn indrukwekkende vloot , het westelijk
Middellandse Zeegebied domineerde. Maak van de
gelegenheid gebruik om de “Piazza dei Miracoli” met
zijn beroemde monumenten te bezoeken (buitenkant toegang niet inbegrepen): de kathedraal, de doopkapel
en de scheve toren, één van de symbolen van Italië.

EXCURSIES NAAR KEUZE:

NAPELS (ITALIË)
Stadsbezoek (voormiddag • inbegrepen: 51 €)
Ontdek de monumentale wijk van Napels die indruk
maakt met het imposante karakter van zijn pleinen,
paleizen en kastelen. Vandaag vindt u er monumenten
uit verschillende periodes die mee de Napolitaanse
geschiedenis bepaalden, zoals de Galleria Umberto,
het Teatro San Carlo (buitenkant) en het Koninklijk
Paleis (buitenkant). U bezoekt een typische pizzeria
om de echte Napolitaanse pizza te proeven.

OF

MONACO (PRINSDOM VAN MONACO)
Stadsbezoek (voormiddag • inbegrepen: 48 €)
Deze rots, sierlijk omringd door de walmuren van
de oude stad, met uitzicht op de zee, is het hart
van “la Cité des Princes”. Vervolgens reist u verder
naar Eze en bezoekt u de beroemde parfumerie
Fragonard. Deze legendarische parfumerie ligt
aan de voet van het middeleeuwse dorpje Eze,
in een charmant huisje. De winkel verenigt de
wereld van de parfumerie met die van Fragonard
Maison en heeft een exclusief en origineel
aanbod. U bezoekt de fabriek en het laboratorium
die op wandelafstand van elkaar liggen.

EZE

NICE (FRANKRIJK)
Stadsbezoek

POMPÉÏ (ITALIË)
Bezoek aan de site (voormiddag • inbegrepen: 54 €)
Laat u tijdens het bezoek ontroeren als u langs
steegjes, tempels en fora loopt, langs villa’s versierd
met weelderige mozaïeken, want een bezoek aan
Pompeï betekent een terugkeer naar de bronnen
van onze beschaving.

(namiddag • inbegrepen: 46 €)
In de schaduw van de
kasteelheuvel ontdekt u het
oude Nice met zijn kleurrijke
straatjes, zijn barokke kerken
en zijn weelderige paleizen.
Geniet van uw wandeling op
de Cours Saleya, de elegante
promenade van het oude
Nice, waar vandaag winkeltjes
en restaurants het straatbeeld
bepalen.

MASSENAPLEIN
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Dit erg luxueuze schip op mensenmaat heeft 7 dekken, is 103 m lang en 15 m breed.
Het biedt ruimte aan 124 passagiers dankzij de 62 ruime suites allemaal met buitenuitzicht, waaronder 9 met privébalkons.

Voorzieningen die alle suites hebben:
•T
 wee enkele bedden die tegen elkaar kunnen gezet
worden (Queen Size indien naast elkaar)
•M
 armeren badkamer met inloopdouche
• Inbouwkast met een kluisje
•K
 lein bureau
•H
 aardroger
•F
 latscreen-tv
•T
 elefoon
• 1 10 volt-stroomaansluiting
•K
 oelkast

7
6
5
4
3

■ OCEAN-SUITE
(DEK 6)

DEK 7
Fitnesscentrum
Fitnesscentrum
E
Fitnesscentrum Fitnesscentrum
Fitnesscentrum

E
E

E

E

• Oppervlakte van 38m²
•B
 alkon van teakhouten vloer en grote erkers
•W
 oonkamer met zithoek en slaapbank
• Thee/koffie-ruimte
• Wekkerradio met iPod-dockingstation

Zonnedek
Zonnedek
Zonnedek
Zonnedek

Zonnedek

Spa
Spa
Spa

Spa

Spa

■ RIVIERA-SUITE
(DEK 6)

DEK 6
610

610
610610
608

607
608
610
607605
608
608606 607

607

606
605
604 605
603
606
606
605
607
608

601

601
601601
603

604
603
604
604
601
602 603
603
606
605

602

653

653
653653651

651
651651
653

651

602
604
602
602

652

652
652652650

650
652
650
650

650

• Oppervlakte van 26m²
•B
 alkon van teakhouten vloer en grote erkers
•W
 oonkamer met zithoek en slaapbank
• Thee/koffie-ruimte
• Wekkerradio met iPod-dockingstation

Panorama-suite
Riviera-suite
Ocean-suite
Panorama-suite
Riviera-suite
Ocean-suite
Panorama-suite
Riviera-suite
Ocean-suite
Panorama-suite
Riviera-suite
Ocean-suite
Panorama-suite
Riviera-suite
Ocean-suite

DEK 5

(DEK 6)

• Oppervlakte van 25m²
• 2 panoramische vensters
• Gezellige ruimte met zetels
• Thee/koffie-ruimte
• Wekkerradio met iPod-dockingstation

Wandeldek

515
513
515515
513
511
513513
511509
515
511511
509
507
513
509
509
507
505
511
507
507
505
503
509
505
505
503
501
507
503
503
501
505
501501
503

E
E

E

Wandeldek
Wandeldek
Wandeldek

E

E
515

501

Wandeldek

516

502

Restaurant
Grill

Wandeldek

Bar
“Day Lounge”

Bar
“Day Lounge”
BarBar
“Day
“Day
Lounge”
Lounge”

Bar

Bar
“Day Lounge”

Restaurant
Grill

Restaurant
Grill
Bar
Restaurant
Restaurant
GrillGrill

Bar

Zwembad
Zwembad
Zwembad

Bar Bar

Zwembad

Wandeldek
Wandeldek
Wandeldek

516
514
516516
514
512
514514
512
510
516
512512
510
508
514
510510
508
506
512
508
508
506
504
510
506
506
504
502
508
504
504
502
506
502
502
504

Wandeldek

Zwembad

■ PANORAMA-SUITE

Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite

■ ■ HORIZON-SUITE
(DEK 4 EN 5)

DEK 4
426

402

426
424
426
426
424
422
424
424
422
420
426
422422
420
418
424
420
420
418
416
422
418418
416
414
420
416416
414
412
418
414414
412
410
416
412412
410
408
414
410410
408
406
412
408
408
406
404
410
406
406
404
402
408
404
404
402
406
402
402
404

425

425
423
425425
423
421
423423
421
425
421421
423

415
421

401

Receptie
Receptie
Receptie

415
413
415415
413
411
413413
411409
415
411411
409
407
413
409
409
407
405
411
407
407
405
403
409
405
405
403
401
407
403
403
401
405
401401
403

Lounge /lounge
Bar
Discoverer
“Océanbar
Lounge”

Lounge /lounge
Bar
Discoverer
“Océanbar
Lounge”

Lounge /lounge
Bar
Discoverer
“Océanbar
Lounge”
Lounge
Lounge
/lounge
Bar
/lounge
Bar
Discoverer
Discoverer
“Océan
“Océan
Lounge”
Lounge”
bar
bar

Zodiacs

Zodiacs

Zodiacs

Zodiacs
Zodiacs

Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite

Receptie
Receptie

• Oppervlakte van 17m²
• Panoramisch raam
• Gezellige ruimte met zetels
• Wekkerradio met iPod-dockingstation

■ HORIZON-SUITE
(DEK 3)

• Oppervlakte van 17m²
• 2 patrijspoorten
• Gezellige ruimte met zetels
• Wekkerradio met iPod-dockingstation

DEK 3

E

Ziekenboeg

309

Ziekenboeg

301

309
307
Ziekenboeg
309
309
307
305
307
307
305
303
309
305
305
303
301
307
303
303
301
305
301301
303

Ziekenboeg
Ziekenboeg

E

308

302

E
E

308
306
308
308
306
304
306
306
304
302
308
304
304
302
306
302
302
304

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant
Restaurant

E

Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite
Horizon-suite

INFORMATIE EN RESERVATIE

Suites kunnen geschikt zijn voor een derde persoon
(1 kind tot 10 jaar)

CAT. A 5500 - Alsace Croisières - CroisiEurope, 12 rue de la Division Leclerc - 67000 Straatsburg, Frankrijk - S.A.S. hoofdstad van 2 000 000 € - BTW nummer intracommunity BE 0478000063 - Sirene : 998.348.601.000.43 - RCS : 76B 115 Straatsburg - CPR Insurance: AGF/Draber-Neff, Europese bedrijfsruimte, 9, rue de la Haye,
67300 Schiltigheim, Frankrijk - Financiële garantie: A.P.S.T. - Algemene en speciale verkoopvoorwaarden: raadpleeg de CroisiEurope-brochure op aanvraag. Offertes geldig van 16/09/2019 tot 31/12/2019, niet retroactief, onder voorbehoud van beschikbaarheid noch cumuleerbaar met andere kortingen. Enkel geldig voor
boekingen via telefoon , in het agentschap van CroisiEurope, alsook via onze site - Publicatie: September 2019 - Niet-contractuele foto’s - Fotocredits: Shutterstock, Amos, Mundy Adventures - CreaStudio 1908044.
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