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Dag 1 • België - Warnemunde (Duitsland)
We worden  heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 02u00 vertrekken we via verschillende 
snelwegen richting Hamburg waar we ’s namiddags inschepen aan boord van het luxe ****cruiseschip MSC POESIA. Installatie in de kajuiten.

Dag 2 & Dag 3 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord. 

Dag 4 • Akureyri (IJsland)
We komen aan in de grootste stad van het noorden, Akureyri. De stad ligt net onder de poolcirkel en is gelegen in het Eyjafjörður fjord, de 
langste fjord van IJsland. Akureyri wordt ook wel eens de “hoofdstad van het Noorden” genoemd. Het is bekend om zijn botanische tuin en 
de vele goed onderhouden particuliere tuinen rondom de woningen met bomen, planten en bloemen. De protestantse kerk die boven op een 
heuvel staat is het symbool van de stad.

Dag 5 • Isafjordur (IJsland)
Vandaag legt de MSC Poesia een dag aan in Isafjordur. Deze plaats ‘aan het einde van de wereld’ wordt omringd door hoge donkere basaltbergen 
en is de hoofdstad van het noordwesten van IJsland. Deze streek staat ook wel bekend als de ‘west-fjords’. De visverwerkingsindustrie 
staat nog altijd op de voorgrond en was ooit een van de grootste van IJsland. De duizelingwekkende kliffen die het stadje omringen bieden 
een goede schuilplaats tegen de winden maar waren vroeger de oorzaak van vele desastreuze sneeuwlawines. Wie een dosis erfgoed en 
geschiedenis wil opsnuiven, kan terecht in het Maritieme Museum in een van de oudste gebouwen van Isafjordur. Het schetst het leven en 
de geschiedenis van de nederzetting.

Dag 6 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 7 • Prins Christian Sund (Groenland)
De passage Prince Christian Sund is een passage door het Zuiden van Groenland. De passage scheidt het vasteland van Sammisoq en andere 
eilanden van de Cape Farewell-archipel in de buurt van het meest zuidelijke puntje van Groenland.

Dag 8 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 9 • Nuuk (Groenland)
We meren aan in de haven van Nuuk, de hoofdstad van Groenland  aan de ingang van een van de grootste fjorden ter wereld. Hier bevriest 
de zee nooit. De stad die al sinds de 10e eeuw door Vikingen werd bewoond, werd in de 12e eeuw een toevluchtsoord voor het volk van de 
Inuit. In deze stad gaan traditie en moderniteit mooi hand in hand, van de pittoreske gebouwen van ‘Kolonihaven’ tot het gebouw waarin de 
regering zetelt.

Dag 10 & Dag 11 • Iiulissat (Groenland)
Aan de rand van een gletsjertong die de grootste hoeveelheid ijsbergen van het noordelijk halfrond voortbrengt, bevindt zich Ilulissat en zijn 
gletsjer, een wonder dat tot het Unesco-werelderfgoed behoort. We varen hier in een ijswereld van indrukwekkende schoonheid, waar de 
stilte enkel doorbroken wordt door het gebulder van ijsbergen.

Dag 12 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 13 • Qaqortoq (Groenland)
Qaqortoq is een klein stadje op een afgelegen eiland in Groenland, dat door de Denen wordt bestuurd. Qaqortoq betekent ‘het witte plein’, 
vanwege het mooie landschap en de ruige natuur. Er is een museum, het Qaqortoq Museum. In het museum leren we  meer over de cultuur 
en de geschiedenis van het bijzondere Groenland. Iets buiten Qaqortoq bevinden zich de Hvalsey Church Ruïnes, een stel goed bewaard 
gebleven ruïnes die uit de tijd van de Vikingen stammen.

Dag 14 & Dag 15 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 16 & Dag 17 • Reykjavik (IJsland)
We bereiken de IJslandse hoofdstad Reykjavik, de meest noordelijke hoofdstad ter wereld. Deze stad is prachtig gelegen op een schiereiland 
met heuvels en bergketens op de achtergrond. Het stadsbeeld wordt bepaald door historische huizen, brede wegen, kerken met zeer moderne 
architectuur, supermoderne winkelcentra en aardige restaurantjes. Reykjavik biedt een uitgebreid scala aan bezienswaardigheden. Vanuit 
Reykjavik kunnen we deelnemen aan een facultatieve excursie naar het warm watermeer Blue Lagoon, beslist de bekendste trekpleister van 
IJsland. Deze lagune, gelegen in een lavaveld, is beroemd om de geneeskrachtige werking van het mineraalrijke water. Hier kunnen we een 
gezond en lekker warm bad nemen!

Lees verder op pagina 210 & 211.
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12 dagen / 11 nachten
volpension

Afreisdatum Binnenkajuit 
Bella

Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

04 juni 20 € 750 € 800 € 1090 € 1160 € 1490 € 2320
Toeslag Prijs per persoon
Eénpersoonskajuit 
(steeds op aan-
vraag):

€ 915 € 1020 € 1180 € 1320 € 1520 € 1730

3e en 4e persoon in 
één kajuit € 800 € 840 € 800 € 840 € 800 € 840

Kind van 0 tem 
17 jaar € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450

Drankenpakket per 
persoon (enkel per 
kajuit mogelijk)

€ 319 € 319 € 319 € 319 € 319 € 319

Drankenpakket 
jeugd tem 17 jaar 
(geen alcoholische 
dranken)

€ 209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

22 dagen / 21 nachten
volpension

Afreisdatum Binnenkajuit 
Bella

Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

09 augustus 20 € 2880 € 3050 € 3590 € 3850 € 4050 € 4760
Toeslag Prijs per persoon
Eénpersoonskajuit 
(steeds op aan-
vraag):

€ 2340 € 2480 € 3020 € 3260 € 3470 € 4040

3e en 4e volw. in 
één kajuit € 1600 € 1640 € 1640 € 1600 € 1640 € 1940

Kind van 0 tem 
17 jaar € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500

Drankenpakket per 
persoon (enkel per 
kajuit mogelijk)

€ 609 € 609 € 609 € 609 € 609 inbegrepen

Drankenpakket 
jeugd tem 17 jaar 
(geen alcoholische 
dranken)

€ 399 € 399 € 399 € 399 € 399 inbegrepen

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale 

vertrekplaats en terug
• Transfer naar en terug vanuit 

Hamburg met een luxe 
*****ROYAL CLASS AUTOCAR

• Cruise in volpension vanaf de 1e dag het 
avondmaal tem de 22e 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, 
cocktails 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
We vernemen van Msc Cruises dat Groenland 
niet langer als Deens grondgebied wordt 
beschouwd voor Europese burgers van het 
Schengengebied.

Uw identiteitskaart zal bijgevolg voor deze 
cruise niet meer volstaan. Daarom zal u voor 
deze cruise over een internationaal paspoort 
moeten beschikken dat nog minstens 3 
maanden geldig is na terugreis. 

Dag 18 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 19 • Kirkwall/Orkney (Verenigd Koninkrijk)
Kirkwall, de hoofdstad van Orkney, heeft een grote, opvallende bezienswaardigheid: de zandstenen kathedraal. Die kathedraal is zonder twijfel 
het mooiste middeleeuwse gebouw in het noorden van Schotland. Tegenwoordig is de stad verdeeld in twee belangrijke hoogtepunten: de 
oude haven aan de noordzijde van de stad en de natuurstenen hoofdstraat, die vier keer van naam verandert als hij langs de kathedraal naar 
het zuiden van de haven kronkelt.  Midden in het hart van Kirkwall bevindt zich de St. Magnus Cathedral, die de stad het meest fascinerende 
uitzicht geeft. Dit mooie rode zandstenen gebouw werd in 1137 opgericht door de Viking Earl Rognvald, die de kathedraal bouwde ter ere 
van zijn oom Magnus, die in 1117 werd gedood op bevel van zijn neef Håkon. Ten zuiden van de kathedraal bevinden zich de verwoeste 
overblijfselen van het Bishop’s Palace; de woning van de bisschop van Orkney sinds de twaalfde eeuw. Het meeste van wat u nu echter ziet, 
dateert uit de tijd van bisschop Robert Reid; stichter van de Edinburgh University uit de zestiende eeuw.

Dag 20 • Op zee
We kunnen genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 21 • Kopenhagen (Denemarken)
Kopenhagen is de hoofdstad van Denemarken. Met ruim een half miljoen inwoners is het de grootste stad van het land. Kopenhagen is een 
moderne en welvarende stad waar oude gebouwen afgewisseld worden door moderne architectuur. Sfeer proeven doen we vooral op de 
terrasjes van Nyhavn, de haven van Kopenhagen die op veel foto’s staat afgebeeld. Kopenhagen kent een lange geschiedenis, zeker zijn 
sporen heeft nagelaten in de stad. Prachtige kastelen als Christiansborg en Frederikborg geven de stad een koninklijke allure. Amusement 
voor jong en oud vinden we dan weer in Tivoli en Dyrehavsbakken , de twee pretparken die de Deense hoofdstad rijk is. Ook de stranden, die 
zeer goed bereikbaar zijn vanuit het stadscentrum, bieden een onuitputtelijke bron van vermaak.

Dag 22 • Warnemunde - België
In de ochtend komen we aan in Warnemunde. Na het ontbijt ontschepen we en is het tijd voor de terugreis naar onze centrale vertrekplaats. 
Rond middernacht komen we aan in België en worden we terug thuisgebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden
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