
Dag 1 • België - Genua (Italië)
We worden ‘s avonds thuis opgehaald en naar de centrale 
vertrekplaats gebracht. Rond 22u30 vertrekken we met 
een luxueuze *****ROYAL CLASS autocar via verschillende 
snelwegen richting Genua.

Dag 2 • Genua (Italië)
Rond de middag schepen we in aan boord van het ****schip 
MSC Poesia voor installatie in onze kajuit.

Dag 3 • 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 
wordt verkocht, zijn geweldige plekken om het stadsleven te 
bewonderen. Het beste uitzicht op de Vieux Port hebben we 
vanuit Palais du Pharo, op de landtong voorbij Fort St-Nicolas, 
of voor een bredere invalshoek, vanuit Notre-Dame-de-la-
Garde, de belangrijkste bezienswaardigheid van de stad. 
Ten noorden van Vieux Port bevindt zich het oude deel van 
Marseille, Le Panier, waar tot en met de laatste oorlog kleine 
straatjes, steile treden en huizen uit iedere tijdsperiode een 
“vieille ville” vormden typerend voor de Côte. We kunnen 
facultatief een uitstap maken naar Aix-en-Provence of Avignon.

Dag 4 • Barcelona (Spanje)
Vandaag meren we aan in Barcelona, de op één na grootste 
stad van Spanje en de hoofdstad van Catalonië. Barcelona 
is de belangrijkste toeristische en handelshaven van Spanje. 
In het noordwesten loopt een schakel heuvels parallel met 
de kust terwijl de oude stad in het zuidwesten langs de 
haven ligt. Beiden zijn enkel gescheiden door aantrekkelijke, 
met bomen omzoomde boulevards, die we kennen als Las 
Ramblas. Barcelona is een heerlijk dynamische stad. Als 
cultureel en artistiek centrum sinds de middeleeuwen, staat 
ze garant voor een fantastische dag. Eén van de beroemdste 
bezienswaardigheden is wellicht Gaudí’s theatrale en golvende 
gebouw Casa Batllo, met gekke vormen en schitterende 
kleuren. Ook niet te missen is de kerk Sagrada Familia in het 
middeleeuwse deel van de stad. We raden iedereen aan de 
Barcelonese tapas en Catalaanse streekgerechten te proeven 
want, net als liefde gaat een echt vakantiegevoel … door de 
maag!

Dag 5 • Op zee
We genieten van een ontspannen dagje op zee.

Dag 6 • Casablanca (Marokko)
In de vroege ochtend komen we aan in Marokko. De 

dynamische stad Casablanca haalt zijn kracht uit een 
toekomstgericht heden. Opmerkelijk is de Hassan II moskee 
die plaats biedt aan 25.000 gelovigen. In dit gebouw bereikt 
de traditionele Marokkaanse architectuur, gecombineerd met 
technologisch kunnen, een hoogtepunt. De moderne souks 
zijn een netwerk van straatjes en pleintjes met verschillende 
bazars, waar ongeveer alles te koop is. Andere opmerkelijke 
gebouwen zijn de Mahkama du Pacha en de monumentale 
Notre Dame de Lourdes kerk.

Dag 7 • Op zee
We genieten van een ontspannen dagje op zee.

Dag 8 • Santa Cruz de Tenerife (Spanje)
De Canarische Eilanden waren de laatste aanlegplaats voor 
grote zeemannen die hier, net als Christoffel Columbus, de 
trossen losgooiden voordat ze aan de overtocht van de 
Atlantische Oceaan begonnen. Tenerife is het grootste eiland 
van de Canarische Eilanden, een tot Spanje behorende 
eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Evenals de 
buureilanden is het een eiland van vulkanische oorsprong. De 
grootste vulkaan van het eiland is El Teide, die met 3718m de 
hoogste berg van Spanje is.
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Cruise de Canarische eilanden & Madeira

Spanje, Italië en de Canarische eilanden wachten vol ongeduld op uw bezoek. Afspraak op de hoogste dekken van het luxe cruiseschip MSC 
ORCHESTRA om te genieten van een spectaculair zicht. Deze cruise zal u nog verder brengen dan de zuilen van Hercules, die in de oudheid 
beschouwd werden als het einde van de bekende wereld: de Straat van Gibraltar.



14 dagen / 13 nachten
volpension

Afreisdata
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Aurea

09 oktober 20 € 1190 € 1280 € 1400 € 1480 € 1550 € 1670 € 2070

21 oktober 20 € 1180 € 1260 € 1380 € 1460 € 1540 € 1650 € 2040

02 november 20 € 1110 € 1180 € 1300 € 1380 € 1480 € 1550 € 1950

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds 
op aanvraag):
- 09/10 
- 21/10 
- 02/11

€ 740
€ 720
€ 650

€ 810
€ 750
€ 720

€ 920
€ 910
€ 830

€ 990
€ 980
€ 900

€ 1070
€ 1060
€ 970

€ 1140
€ 1130
€ 1040

€ 1410
€ 1440
€ 1320

3e en 4e volw. in één kajuit:
- 09/10 
- 21/10 
- 02/11

€ 720
€ 720
€ 680

€ 760
€ 750
€ 720

€ 720
€ 720
€ 680

€ 760
€ 750
€ 720

€ 720
€ 720
€ 680

€ 760
€ 750
€ 720

€ 1060
€ 1040
€ 1000

Kind van 0 tem 11 jaar € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280

Kind van 12 tem 17 jaar € 470 € 470 € 470 € 470 € 470 € 470 € 470

Drankenpakket per persoon 
(enkel per kajuit mogelijk) € 348 € 348 € 348 € 348 € 348 € 348 inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 17 
jaar (geen alcoholische dranken) € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 € 228 inbegrepen

MSC POESIA
MSC Poesia is een innovatief cruiseschip vol elegantie, dat 
traditioneel vakmanschap en creatief design combineert. 
Stap aan boord en u zult een verfijnde wereld van comfort 
vinden, van de spectaculaire waterval in de foyer tot de Zen-
tuin, een authentieke Japanse Sushibar en het weelderige 
MSC Aurea Spa wellnesscentrum met stoomruimte, een 
sauna en goddelijke massages om lichaam en geest te 
verwennen, de perfecte plek om te ontspannen.  Er zijn vele 
sport- en fitnessactiviteiten beschikbaar aan boord, waaronder 
een basketbalveld, een tennisbaan, een shuffleboard, een 
ultramoderne fitnessruimte en een minigolfbaan. Voor 
kinderen en tieners is er evenveel aanbod, met hun eigen 
clubs en feesten, een speciale Stenen Tijdperk en Dinosaurus 
speelruimte, spannende computerspellen en zelfs een disco 
met DJ! Er zijn natuurlijk ook tal vanresortvoorzieningen 
aanwezig, zoals drie zwembaden, vier bubbelbaden en 
een gigantisch bioscoopscherm bij het zwembad. De 
gastronomische keuken aan boord biedt specialiteiten uit 
de hele wereld, maar behoudt haar mediterrane karakter, 
geworteld in de waarden van de Italiaanse slowfoodbeweging. 
Bij MSC is elk verrukkelijk gerecht vers en zorgvuldig 
bereid door onze getalenteerde koks, die alleen de beste 
ingrediënten gebruiken. De gevarieerde loungebars bieden 
evenveel originaliteit en authenticiteit, van de Grappolo 
d'Oro wijnproeverijbar tot de Mojito cocktailbar en de chique 
inrichting van de sigarenkamer.
 
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).

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en 
terug

 � Transfer naar en terug vanuit Genua met een luxe 
*****ROYAL CLASS AUTOCAR

 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 14e 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 se-
lectie van huiswijnen per glas • Geselecteerde sterke 
dranken, cocktails en aperitieven • Alcoholvrije cocktails 
• Frisdranken en vruchtensappen per glas • Energie-
dranken • 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 bevoeg-
de instanties te contacteren

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

Dag 9 • Funchal (Portugal)
Funchal, de hoofdstad van het eiland Madeira, is een levendige 
en moderne stad. Madeira is een geliefde vakantiebestemming 
beroemd om de Madeirawijn, het heerlijke weer en de fraaie 
landschappen. Het stadscentrum is een wirwar van geplaveide 
straten waar een groot aantal winkeltjes traditionele waren 
aan de man brengen, zoals het beroemde borduurwerk en het 
vlechtwerk van het eiland.

Dag 10 • Op zee
We genieten van een ontspannen dagje op zee.

Dag 11 • 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 12 • Op zee
We genieten van een ontspannen dagje op zee.

Dag 13 • Civitavecchia/Rome (Italië)
De havenstad Civitavecchia is het beginpunt van uw route langs 
de vele bezienswaardigheden van de oude stad Rome. Het 
Forum, de Sixtijnse Kapel, het Pantheon of de Sint-Pieterskerk: 
in de Eeuwige Stad komen geschiedenis, cultuur en spiritualiteit 
al eeuwenlang samen en ontdekt iedereen een eigen speciale 
plek.

Dag 14 • Genua - België
Voor de middag komen we aan in Genua en keren we terug 
naar onze centrale vertrekplaats waar we rond middernacht 
aankomen.
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MSC Poesia ITALIE - FRANKRIJK - SPANJE - MAROKKO - PORTUGAL   GRATISGRATIS
Royal Class


