
 

 
 

110691 - 4/08/2021

 

Schip:       Riviera *****

Vertrek:       Woe 15 jun 2022

Aankomst:       Zat 25 jun 2022

Duur:       11 dagen

Vaargebied:       Middellandse Zee

Huttype:       buitenhut

Regime:       Vol Pension

Vluchten:       Inbegrepen

 

 

  Cruise Plus reis- en vaarprogramma
 
Dag 1

 
Woe 15 jun 2022

 
Lijnvlucht van Brussel naar naar Rome met aansluitende transfert naar
Civitavecchia voor inscheping

Dag 1   Woe 15 jun 2022   CIVITAVECCHIA (Rome), Italië
Dag 2   Don 16 jun 2022   NAPELS, Italië
Dag 3   Vrij 17 jun 2022   MESSINA, Sicilië
Dag 4   Zat 18 jun 2022   VALLETTA, Malta
Dag 5   Zon 19 jun 2022   Dag op zee
Dag 6   Maa 20 jun 2022   LIVORNO, Italië
Dag 7   Din 21 jun 2022   MONTE CARLO, Monaco
Dag 8   Woe 22 jun 2022   ST.TROPEZ, Frankrijk
Dag 9   Don 23 jun 2022   MARSEILLE, Frankrijk
Dag 10   Vrij 24 jun 2022   PALAMOS, Spanje
Dag 11

 

Zat 25 jun 2022

 

BARCELONA, Spanje
Ontscheping in Barcelona, kleine stadsrondrit met vrije tijd en
vervolgens transfer naar de luchthaven van Barcelona voor de
terugvlucht.

 
 
 

  Best beschikbare Cruise Plus prijs
Deluxe buitenhut C: € 3.510 per persoon
Buitenhut balkon B4: € 3.920 per persoon
Buitenhut balkon B3: € 3.960 per persoon
Buitenhut balkon B2: € 4.000 per persoon
Buitenhut balkon B1: € 4.040 per persoon
Concierge buitenhut balkon A4: € 4.170 per persoon
Concierge buitenhut balkon A3: € 4.210 per persoon
Concierge buitenhut balkon A2: € 4.250 per persoon
Concierge buitenhut balkon A1: € 4.290 per persoon
Penthouse suite balkon PH3: € 5.160 per persoon
Penthouse suite balkon PH2: € 5.280 per persoon
Penthouse suite balkon PH1: € 5.410 per persoon
Oceania suite balkon OC: € 7.720 per persoon
Vista suite balkon VS: € 8.380 per persoon
Owner's suite balkon OS: € 10.860 per persoon
 

 



 

  Cruise Plus Begeleide Oceania Cruise

Nieuwe aanbieding voor deze 11-daagse cruise
Vluchten en transfers zijn hier inbegrepen
OLife Choice Choice voordelen op deze afvaart !
Gratis onbeperkt internet / Wifi aan boord
Fooien zijn inbegrepen
Exclusief extra 200 USD Onboard Credit per hut
Olife Choice : Gratis House Select Beverage Package
Olife Choice : OF 6 excursie per hut
Olife Choice : OF 600 Usd Onboard Credit per hut
Cruise Plus begeleiding vanaf 10 verkochte hutten

(Geldig voor nieuwe reserveringen tot 15 juni 2022 / 1148)

 

  Cruise Plus begeleiding

Cruise Plus begeleiding vanaf 10 verkochte hutten
We begeleiden u graag naar en van het schip. Eenmaal aan boord doet iedereen wat hij of zij wil
en zijn er geen verplichtingen. Een Cruise Plus begeleide cruise is geen klassieke groepsreis
waarin iedereen elke dag alles samen moet doen van 's morgens tot 's avonds.
Dit zijn en blijven totaal individuele vakanties waarbij Nederlandstalige begeleiding van Cruise
Plus aanwezig is aan boord.

(Geldig voor nieuwe reserveringen tot 15 juni 2022 / 1039)

 

 

  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
De transfers op de in- en ontschepingsplaats
De fooien zijn inbegrepen
De vluchten naar/van de in- en ontschepingsplaats

  Niet inbegrepen in deze cruise

De excursies / uitstappen die u aan boord tegen betaling kan boeken
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 

 


