
Dag 1 • België - Kiel (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald 
en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 
01u30 vertrekken we via verschillende snelwegen 
richting Kielwaar we ’s middags inschepen aan boord 
van het luxe****cruiseschip MSC Splendida. Installatie 
in de kajuiten.

Dag 2 • Kopenhagen (Denemarken)
Kopenhagen zal ons betoveren met haar vele legendes 
en poëtische verhalen. Kopenhagen is de meest 
bruisende hoofdstad van Scandinavië. In het kleine 
en gastvrije Kopenhagen bepalen mensen en niet 
auto’s het tempo. Dat blijkt ook uit de vele terrasjes 
en voetgangerszones. Culturele bezienswaardigheden, 
waaronder grote nationale musea, magische 
kunstgalerieën, een gezond aanbod uitvoerende 
kunstevenementen en een van Europa’s boeiendste 
filmculturen, maken van Kopenhagen een hoogtepunt 
tijdens uw cruisevakantie.

Dag 3 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 4 • Southampton (Groot-Brittannië)
We komen aan in Engeland! En wel in Southampton, 
de grootste havenstad van het land. Er zijn interessante 
bezienswaardigheden te bezichtigen. Het Maritieme 
Museum van de stad vertelt de geschiedenis van 
deze belangrijke haven. In de Southampton Hall of 
Aviation wordt de geschiedenis van de luchtvaart 
rond dit gebied verteld. De Southampton City Art 
Gallery is een van de mooiste galerijen in Engeland 
en bezit een indrukwekkende collectie hedendaagse 
en klassieke kunstwerken. Southampton heeft 
moderne winkelcentra. De stad is een geweldige 
plaats om te shoppen in een van de vele boetiekjes en 
shoppingcentra.

Dag 5 • Op zee
We kunnen genieten van de ongelooflijke faciliteiten 
aan boord.

Dag 6 • Vigo (Spanje)
Vigo is de grootste stad van de autonome Spaanse regio 
Galicië. De stad is afhankelijk van de auto-industrie. 
Vigo is voorts de grootste vissershaven van Europa en is 
de thuisbasis van de Spaanse visproducent Pescanova, 
de grootste ter wereld.

Dag 7 • Lissabon (Portugal)
Lissabon is onmiskenbaar de belangrijkste stad van 
Portugal. Door de ligging is het één van de mooiste 
hoofdsteden van Europa. Er wordt gezegd dat Lissabon 
gebouwd is op zeven heuvels. In de witte stad komen 
eeuwenoude tradities, passie en cultuur samen. 
De 20 eeuwen oude geschiedenis zorgt ervoor dat 
er aan monumenten niet te kort is. Slenter door 
Alfama, de oudste wijk van Lissabon. Hier proeven 
we de echte sfeer van de stad waar in de 19e eeuw 
de Fado (Portugees levenslied) werd geboren. De 
elegante wijken, intrigerende pleinen en de prachtige 
monumenten zullen voor een onvergetelijke indruk 
zorgen.

SOUTHAMPTON

KOPENHAGEN LISSABON

- € 100 pp
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Cruise van Noord naar Zuid • MSC Splendida

De MSC SPLENDIDA neemt u mee op een fascinerende cruise vanuit Hamburg naar Genua. Ontdek de mythische stad Santiago de Compostela. 
Geniet van de stad van de Fado, Lissabon. Laat u verleiden door Kopenhagen of Barcelona en vooral door de MSC SPLENDIDA.
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12 dagen / 11 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Aurea

Yacht Club 
Deluxe Suite*

17 september 20 € 990 € 1090 € 1530 € 1690 € 2060 € 3160

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds op 
aanvraag): € 570 € 660 € 1020 € 1140 € 1480 € 2460

3e en 4e volw. in één kajuit € 620 € 660 € 620 € 660 € 970 € 1240

Kind van 0 tem 11 jaar € 310 € 310 € 310 € 310 € 310 € 310

Kind van 12 tem 17 jaar € 460 € 460 € 460 € 460 € 460 € 460

Drankenpakket per persoon 
(enkel per kajuit mogelijk) € 319 € 319 € 319 € 319 inbegrepen inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 17 
jaar (geen alcoholische dranken) € 209 € 209 € 209 € 209 inbegrepen inbegrepen

* Yacht club Deluxe Suite max. 3 pers. in kajuit • Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

MSC SPLENDIDA
Het ecologische schip MSC Splendida neemt u mee in stijlvolle 
luxe naar de meest begeerde bestemmingen ter wereld, met 
als eerste bestemming het schip zelf.  Geniet van de livemuziek 
en het buitengewone aanbod van bars met designerthema en 
restaurants met veel culinaire hoogstandjes om uit te proberen, 
van authentieke mediterrane specialiteiten tot Amerikaanse 
steakhouse biefstukken. Sluit uw avond af met een show van 
wereldklasse in het Strand Theatre,beproef uw geluk in het Royal 
Palm Casino of dans nog tot het ochtendgloren in de Club 33 
Disco.. Er is ook een breed aanbod van sportfaciliteiten, zoals 
vier zwembaden, een Power Walking Track, een squashbaan en 
een ultramoderne fitnessruimte. Na al uw inspanningen, kunt u 
ontspannen in de MSC Aurea Spa met heerlijke Balinese massages, 
thalassotherapie, geavanceerde schoonheidsbehandelingen, 
een Turks bad, een sauna, een bubbelbad en een solarium.  Of 
u kunt zonnebaden op het afgezonderde Top 18 zonnedek dat 
een schitterend uitzicht op zee biedt met zijn eigen spa-service 
en een bar en gratis fruitsticks. De kinderen en tieners kunnen 
tevens van hun eigen fantastische voorzieningen genieten. Op het 
prestigieuze voordek vindt u de exclusieve MSC Yacht Club, een 
weelderig schip binnen het schip met 71 ruime suites met een 
eigen conciërgebalie, een 24-uurs butlerservice, de privé Top Sail 
Lounge, een zwembaddek en een bar. 

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haardroger en 
toilet, interactieve tv, radio beschikbaar op de tv, telefoon, 
internetverbinding mits toeslag, minibar, kluisje

 � Kajuiten van het type BELLA: deze kajuiten, liggen op de 
lagere dekken en de buitenkajuiten hebben een belem-
merd zicht

 � Kajuiten van het type FANTASTICA: deze kajuiten liggen 
op de hogere dekken, met snelle toegang tot de liften en 
lounges en genieten van een 24-uur roomservice

 � Kajuiten van het type AUREA: naast alle kenmerken van 
“Bella” en “Fantastica” scheept u met voorrang in, geniet 
u van gratis wellnessproducten - kan u dineren op het 
ogenblik van uw keuze in een gereserveerde zone in het 
restaurant en genieten van all-inclusive onbeperkt drank-
jes - kan u profiteren van een fantastisch spa-pakket, 
waaronder een spa welkomstcocktail, een massage naar 
keuze uit het spa-menu, een zonnebanksessie en onbe-
perkt gebruik van sauna en Turks stoombad gedurende 
de cruise (alleen beschikbaar voor volwassenen).

 � Kajuiten van het type YACHT CLUB - DELUXE SUITE: 
rijkelijk ingerichte suites met uitstekend comfort op de 
voorsteven van het schip - Gastronomisch dineren in het 
privérestaurant MSC Yacht Club - Vrije keuze om te eten 
tijdens de openingsuren van het restaurant -  Exclusief 
zonneterras met zwembad, bubbelbad, solarium en 
bar - De panoramisch Top Sail Lounge met bar, after-
noon tea-service en een selectie van snacks en dit 20 
uur per dag - Er is elke avond live muziek in de Top Sail 
Lounge - Premium internetpakket, tot 4 GB (afhankelijk 
van lengte-cruise)*

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
 � Transfer naar en terug vanuit Kiel met een luxe 
*****ROYAL CLASS AUTOCAR

 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 
12e dag het ontbijt

 � Cocktail van de kapitein.
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit 
België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien: vanaf 12 jaar € 10 pp/pd en kind van 2 tem 
11 jaar € 5 pp/pd

 � Uitstappen
 � Drankenpakket ‘Easy Package’: Onbeperkt verbruik van alle 
dranken tot € 6 • Bier van de tap • Specifieke selectie van 
huiswijnen per glas • Geselecteerde sterke dranken, cock-
tails en aperitieven • Alcoholvrije cocktails • Frisdranken en 
vruchtensappen per glas • Energiedranken • Mineraalwater 
in flessen • Klassieke warme dranken (espresso, cappuccino, 
caffe latte, thee) • Koffie en warme chocoladespecialiteiten

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart.
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers 
doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen bevoegde 
instanties te contacteren

Dag 8 • Malaga (Spanje)
‘s Ochtends meren we aan in Malaga. Een heel aardige 
kant van Malaga is dat Picasso er werd geboren en we 
hier en daar in zijn voetsporen kunt treden. Het is een 
gezellige stad met leuke tapasbars, goede visrestaurants 
en een ongekunstelde sfeer. Malaga is in feite de enige 
echte Spaanse stad aan de Costa del Sol.

Dag 9 • Op zee
We kunnen genieten van de ongelooflijke faciliteiten aan 
boord.

Dag 10 • Barcelona (Spanje)
Barcelona is een heerlijk dynamische stad. Als cultureel 
en artistiek centrum sinds de middeleeuwen staat ze 
garant voor een fantastische dag weg van uw luxueuze 
cruiseschip. Met zoveel te zien en te doen bent u 
zeker van een onvergetelijke dag aan land! Een van de 
beroemdste bezienswaardigheden is Gaudí’s theatrale 
en golvende gebouw Casa Battlo, met gekke vormen en 
schitterende kleuren. Ook niet te missen is de hoge kerk 
Sagrada Familia in het middeleeuwse deel van de stad.

Dag 11 • Marseille (Frankrijk)
Marseille is de bekendste en dichtst bevolkte metropool 
van Frankrijk na Parijs en Lyon. De cafés rond de Vieux 
Port, waar verse vis rechtstreeks uit de boten op Quai des 
Belges worden verkocht, zijn geweldige plekken.

Dag 12 • Genua - België
In de voormiddag komen we aan in Genua. Via diverse 
autosnelwegen rijden we doorheen richting België. Rond 
middernacht komen we aan in België en worden we terug thuis 
gebracht.

MARSEILLE
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