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  23/09/2023 – 30/09/2023

 PRIJS MET DE BUS
 € 2190 Balkonkajuit Deluxe suite
 € 1795 Balkonkajuit Junior suite 
 € 1660 Buitenkajuit Junior
 € 1605 Buitenkajuit Bella
 € 1530 Binnenkajuit Junior
 € 1470 Binnenkajuit Bella

 PRIJS MET HET VLIEGTUIG
 € 2635 Balkonkajuit Deluxe suite  
 € 2240 Balkonkajuit Junior suite 
 € 2120 Buitenkajuit Junior 
 € 2050 Buitenkajuit Bella 
 € 1975 Binnenkajuit Junior 
 € 1920 Binnenkajuit Bella 

 Eenpersoonskajuit: op aanvraag

7 MSC Armonia
 
INBEGREPEN
- Internationale vluchten Brussel – Venetië – Brussel 
     Ofwel Autocarreis met onze premium autocar België - Venetië - België 
- Transfer met lokale autocar luchthaven – haven - luchthaven
- Verblijf op basis van vol pension in een tweepersoonskajuit
- All Inclusive Restaurant & Easy Plus drankenpakket tijdens de cruise
- Nederlandstalige begeleiding tijdens uw cruise en fooien
- Luchthaventaksen, BTW & garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Eventuele toegangsgelden of excursies
- Alle overige dranken en persoonlijke uitgaven
- Annulatie- en reisbijstandverzekering

8 dagen Cruise Middellandse Zee        Onder begeleiding van    Margriet en Celien Hermans ! CRUISE

Ontspannen en genieten in weelderige luxe samen met de 
gezellige dames Margriet en Celien Hermans!

Toen je voor het eerst over een cruise nadacht kwamen waar-
schijnlijk allerlei gedachtes in je op, zoals: Dat is toch alleen 
voor oude mensen? Dat is toch ontzettend saai? Dat is toch 
megaluxe?
Goh en geloof ons, dat kan het misschien zijn, maar níet als je 
een cruise doet met MSC cruises.
Alleen voor oude mensen : je zal al snel merken dat het  schip 
volgeladen is met mensen van allerlei leeftijden; gezinnen, 
vriendengroepen, 50+’ers, inderdaad ook wat oudere mensen 
en veel –heel veel– ‘honeymooners’ (die over het algemeen 
toch jong zijn)
Ontzettend saai : Als je elke dag in je hut blijft, is een cruise 
saai. Net als dat je vakantie saai is als je nooit van je hotelka-
mer komt. Maar hé, je kunt zoveel ondernemen. Het schip is 
één groot dorp met restaurants, een theater, een zwembad, 
een casino, een disco en meer én elke dag opties voor leuke 
excursies. En op die zeedagen waarbij je het schip niet verlaat, 
hoef je je dus ook niet te vervelen. Nee, een cruise is absoluut 
niet saai.
Megaluxe : ja, luxe is het wel. Je hut wordt schoongemaakt, je 
kunt de hele dag door eten en hoeft je nergens zorgen over te 
maken. En het  mooie hieraan is dat dit hotel over het water 
reist en je naar de allermooiste plekken op deze aarde brengt. 
Daar is weinig mis mee toch?

En nog leuker maken we het met enkele stevige optredens 
van Margriet en Celien Hermans, die speciaal met onze 
groep meereizen tijdens deze fantastische cruise !

MSC Armonia is trots op haar inrichting en de klasse van haar 
restaurants. Naast een buffetrestaurant zijn er nog vier gas-
tronomische restaurants, elk met zijn eigen kenmerkende stijl 
en keuken maar met dezelfde passie voor lekker eten. Culinair 
maak je een wereldreis!
De lijst van activiteiten aan boord is eindeloos. Er is een goed 
uitgeruste fitnessruimte met natuurlijk zicht op zee en een spa 
voor ontspannende Balinese massages. Je kunt je geluk be-
proeven in het casino, een show bekijken in het theater of ge-
woon relaxen aan het zwembad. Grote keuze aan loungebars 
in verschillende thema’s al dan niet met livemuziek.
Tussen het ontspannen aan boord door, is er ook tijd voor 
adembenemende sightseeing. Het schip meert aan in Kotor 
in Montenegro en op Santorini. En je wordt verblind door de 
adembenemende schoonheid en het reflecterende zonlicht 
op de prachtige witte huisjes op Mykonos.

Slechts één keer in- en uitpakken. Adembenemende locaties 
bezoeken. En zowel op luxe als culinair vlak meer dan waar 
voor je geld krijgen. Waarop wacht je nog ?

De reis in het kort

Dag 1 Assenede/Venetië per autocar of vlucht Brussel/ 
 Venetië, inscheping, diner en overnachting aan  
 boord

Dag 2 Optionele landexcursie Kotor, alle maaltijden en  
 overnachting aan boord 

Dag 3 Dag op zee, keuze uit verschillende activiteiten, alle  
 maaltijden en overnachting aan boord

Dag 4  Optionele landexcursie Mykonos, alle maaltijden en  
 overnachting aan boord

Dag 5 Optionele landexcursie Santorini, alle maaltijden en  
 overnachting aan boord

Dag 6 Dag op zee, keuze uit verschillende activiteiten, alle  
 maaltijden en overnachting aan boord

Dag 7 Optionele landexcursie Ancona, alle maaltijden en  
 overnachting aan boord

Dag 8 Ontscheping na het ontbijt, bezoek Venetië, nachtrit  
 Venetië/Assenede per autocar of vlucht Venetië/ 
 Brussel


