
 

 
 

111089 - 27/10/2021

 

Schip:       Vista *****

Vertrek:       Zon 25 jun 2023

Aankomst:       Woe 5 jul 2023

Duur:       11 dagen

Vaargebied:       Middellandse Zee

Huttype:       Veranda Suite

Regime:       Vol Pension

Vluchten:       Niet inbegrepen

 

 

  Cruise Plus reis- en vaarprogramma

Dag 1   Zon 25 jun 2023   CIVITAVECCHIA (Rome), Italië
Dag 2   Maa 26 jun 2023   NAPELS, Italië
Dag 3   Din 27 jun 2023   MESSINA, Sicilië
Dag 4   Woe 28 jun 2023   VALLETTA, Malta
Dag 5   Don 29 jun 2023   Dag op zee
Dag 6   Vrij 30 jun 2023   MYKONOS, Griekenland
Dag 7   Zat 1 jul 2023   ISTANBUL, Turkije
Dag 8   Zon 2 jul 2023   ISTANBUL, Turkije
Dag 9   Maa 3 jul 2023   KUSADASI, Turkije
Dag 10   Din 4 jul 2023   SANTORINI, Griekenland
Dag 11   Woe 5 jul 2023   PIRAEUS (Athene), Griekenland

  Best beschikbare Cruise Plus prijs
French balkon B5: € 3.509 per persoon
Buitenhut balkon B4: € 3.749 per persoon
Buitenhut balkon B3: € 3.799 per persoon
Buitenhut balkon B2: € 3.839 per persoon
Buitenhut balkon B1: € 3.879 per persoon
Concierge buitenhut balkon A4: € 3.999 per persoon
Concierge buitenhut balkon A3: € 4.039 per persoon
Concierge buitenhut balkon A2: € 4.089 per persoon
Concierge buitenhut balkon A1: € 4.129 per persoon
Penthouse Suite balkon PH3: € 5.079 per persoon
Penthouse Suite balkon PH2: € 5.199 per persoon
Penthouse Suite balkon PH1: € 5.319 per persoon
Oceania suite balkon OC: € 7.969 per persoon
Vista suite balkon VS: € 8.709 per persoon
Owner's Suite balkon OS: € 11.359 per persoon

  Nieuw schip Vista vanaf april 2023

Nieuw schip "Vista" kom in april 2023 in de vaart
Tot 12 restaurants aan boord van de Vista !

 



4 gloednieuwe restaurants exclusief op Vista
Alle hutten aan boord van Vista hebben een balkon
In september 2021 zijn de boekingen open gegaan

(Geldig voor nieuwe reserveringen tot 25 juni 2023 / 1195)

  Oceania Cruises OLife Choice

Geniet van een zorgeloze ervaring met Oceania Cruises en hun bekende Olife Choice programma, dat
u de flexibiliteit en enkele voordelen biedt om uw vakantiebeleving optimaal te personaliseren.

Gratis onbeperkt internet op 1 toestel per hut.
Plus 1 extra voordeel naar uw persoonlijke keuze :
- Gratis excursies *
- OF een gratis House Select Beverage Package
- OF een onboard credit *
* = aantal afhankelijk van de lengte van de cruise

(Geldig voor nieuwe reserveringen tot 25 juni 2023 / 849)

  Inbegrepen in deze cruise

De cruise op basis van Vol Pension aan boord
Alle maaltijden aan boord van de Riviera
Wij reserveren graag voor u de specialiteitenrestaurants
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Polo Grill
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Toscana
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Jacques
1 reservatie in het specialiteitenrestaurant Red Ginger
Alle entertainment aan boord is inbegrepen
De havengelden en de Belgische BTW zijn inclusief
Gebruik internet op 1 toestel per hut (geen streaming)

  Niet inbegrepen in deze cruise

De vluchten naar/van de in- en ontschepingsplaats
De transfers op de in- en ontschepingsplaats
De excursies / uitstappen die u aan boord tegen betaling kan boeken
De fooien zijn niet inbegrepen
Uw persoonlijke uitgaven zowel aan boord als aan wal
Een persoonlijke annulatie & reisverzekering

 
* Alle vermelde prijzen zijn per persoon en uitsluitend geldig voor nieuwe boekingen, onder verbehoud

van wijzigingen, alsook onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn weergegeven op basis van een 2-
persoonsaccomodatie.

Deze aanbieding is beperkt in tijd en voorbehouden aan drukfouten.

Telefoon Cruise Plus: 03-780.76.60
e-mail: info@cruiseplus.be 

Website: www.cruiseplus.be 


