10 dagen / 7 nachten cruise - volpension
Afreisdatum

Binnenkajuit Bella

Binnenkajuit
Fantastica

Buitenkajuit Bella

Buitenkajuit
Fantastica

Balkonkajuit
Fantastica

Balkonkajuit Aurea

12 februari 21

€ 1850

€ 1890

€ 1980

€ 2040

€ 2210

€ 2550

Toeslag

Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit
(steeds op aanvraag):

€ 540

€ 570

€ 650

€ 700

€ 840

€ 1140

3 en 4 volw. in één kajuit

€ 1590

€ 1620

€ 1590

€ 1620

€ 1620

€ 1970

kind van 0 tem 17 jaar

€ 1540

€ 1540

€ 1540

€ 1540

€ 1540

€ 1540

Drankenpakket per persoon
(enkel per kajuit mogelijk)

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem
17 jaar
€ 133
(geen alcoholische dranken)

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

inbegrepen

e

e

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)
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CRUISE CARAÏBEN
MSC SEASIDE
Verenigde staten – Jamaica – Kaaiman Eilanden – Mexico – Bahama’s
Dag 1 • België - Miami (Verenigde Staten)
We nemen onze vlucht naar Miami. Transfer naar een **** hotel.
Dag 2 • Miami
We zijn in de voormiddag vrij om Miami te verkennen. Miami heeft de drukste cruisehaven ter wereld en wordt daarom ook wel de cruise
hoofdstad van de wereld genoemd. De cruisehaven is gelegen op Dodge Island en is verbonden via een brug met de Biscayne Boulevard.
Naast zon, zee en strand, waar Miami natuurlijk vooral bekend om staat, heeft de stad ook vele bezienswaardigheden. In de namiddag
installeren we ons aan boord van de ***** MSC SEASIDE.
Dag 3 • Op zee
We hebben een dagje op zee om van het azuurblauwe water, het prachtige weer en de Caribische sfeer te genieten.
Dag 4 • Ocho Rios (Jamaica)
Zoals een luchtspiegeling lijken de witte gebouwen van Ochos Ríos uit het niets te verschijnen uit de weelderige vegetatie die de kust bedekt.
Op Main Street kunnen we winkelen en onze dag doorbrengen. Een andere niet te missen bezienswaardigheid zijn de watervallen langs de
rivier de Dunn: bijna 200 meter treden waar water over stroomt, dat vervolgens 60 meter naar beneden direct in de zee valt. Om maximaal
van dit spektakel te genieten, kunnen deze watervallen beklommen worden via trappen aan weerszijden.
Dag 5 • George Town (Kaaiman Eilanden)
We meren aan in de haven van Georgetown, de hoofdstad van het eiland en een traditionele Caribische stad met kleurrijke, houten huizen
die worden afgewisseld met nieuwere gebouwen. In de smalle straten van Georgetown liggen ambachtelijke workshops, waar we zeldzame
pro-ducten kunnen kopen. De geschiedenis van het eiland kunnen we leren kennen in het Nationale Museum van Georgetown.
Dag 6 • Cozumel (Mexico)
Het veertig kilometer lange eiland direct voor de kust van Playa del Carmen, Isla Cozumel, is een populaire bestemming voor cruiseschepen:
bijna elke dag meren tot wel tien cruiseschepen aan de drie aangewezen pieren van het eiland aan, allemaal ten zuiden van de enige stad San
Miguel. Wie zin heeft kan het mooie Museo de la Isla de Cozumel, waar flora, fauna en het zeeleven van het eiland te bewonderen zijn, evenals
een mooie collectie van Maya-overblijfselen en oude foto’s.
Dag 7 • Op zee
We hebben weer een dagje op zee om van het azuurblauwe water, het prachtige weer en de Caribische sfeer te genieten.
Dag 8 • Ocean Cay (Bahamas)
Ocean Cay, gelegen ten zuiden van Bimini van de Bahama’s, is het gloednieuwe privé zeereservaat van MSC Cruises. Op één van de meest
afgelegen plekken van de wereld heeft MSC Cruises in samenwerking met de Bahama’s een milieuparadijs gecreëerd waar u in harmonie met
de natuur grenzeloos kunt genieten! Ontdek de parelwitte stranden, rustige lagune óf de indrukwekkende onderwaterwereld. Een heerlijk
dagje ontspannen.
Dag 9 • Miami
Helaas verlaten we het mooiste cruisegebied ter wereld! Vandaag is het tijd voor onze terugvlucht naar België.
Dag 10 • België
’s Morgens komen we aan in België.

INBEGREPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlucht naar Miami heen en terug
Thuis afhaling bij heen- en terugreis
Transfers ter plaatse
Overnachting in een **** hotel in Miami op basis kamer met ontbijt
Cruise in volpension vanaf de 2e dag het avondmaal tem de 10e 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

• Reisdocumenten: digitaal internationaal reispaspoort, nog minimaal zes maanden geldig na terugkeer in België (aanvraagtermijn nieuw reispaspoort: minimum
3 weken!). Voor Belgische onderdanen is voor een toeristisch verblijf van minder dan drie maanden GEEN visum nodig. Reizen Lauwers zorgt voor de ESTAregistratie (elektronische toestemming voor uw bezoek aan de USA). Een kopij van uw reispas minimum 6 weken voor afreis aan Reizen Lauwers bezorgen.
• Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen bevoegde instanties te contacteren.
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