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13 dagen / 11 nachten - volpension
Afreisdatum Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 

Fantastica
Buitenkajuit 

Bella
Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Yacht Club 
Deluxe Suite

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit 
- 03 oktober 21
- 14 oktober 21
- 25 oktober 21

€ 1175
€ 1330
€ 1270

€ 1245
€ 1390
€ 1330

€ 1355
€ 1500
€ 1450

€ 1450
€ 1610
€ 1550

€ 1575
€ 1730
€ 1670

€ 1665
€ 1810
€ 1765

€ 1830
€ 1980
€ 1935

€ 3625
€ 3640
€ 3625

Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag)
- 03/10
- 14/10
- 25/10

€ 1125
€ 1195
€ 1145

€ 1180
€ 1240
€ 1195

€ 1125
€ 1195
€ 1145

€ 1180
€ 1240
€ 1195

€ 1125
€ 1195
€ 1145

€ 1180
€ 1240
€ 1195

€ 1620
€ 1670
€ 1650

€ 2270
€ 2315
€ 2270

Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag)
- 03/10
- 14/10
- 25/10

€ 570
€ 705
€ 650

€ 630
€ 755
€ 705

€ 725
€ 845
€ 805

€ 805
€ 940
€ 885

€ 905
€ 1040
€ 990

€ 990
€ 1110
€ 1070

€ 1285
€ 1415
€ 1365

€ 2790
€ 2800
€ 2790

Drankenpakket ‘Premium Package’ € 121 € 121 € 121 € 121 € 121 € 121 € 121 -
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Genua (Italië) 
We worden ‘s avonds thuis opgehaald en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 22u30 vertrekken we met onze luxueuze *****ROYAL 
CLASS autocar via verschillende snelwegen richting Genua. 
Dag 2 • Genua (Italië) 
Rond de middag schepen we in aan boord van de MSC Splendida.
Dag 3 • 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 tapas en Catalaanse streekgerechten te proeven want, net als liefde gaat een echt vakantiegevoel … door de maag! 
Dag 4 • Op zee 
We genieten van een ontspannen dagje op zee. 
Dag 5 • Casablanca (Marokko) 
In de vroege ochtend komen we aan in Marokko. De dynamische stad Casablanca haalt zijn kracht uit 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 6 • Op zee 
We genieten van een ontspannen dagje op zee. 
Dag 7 • 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 3718 meter de hoogste berg van Spanje is. 
Dag 8 • 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 9 • Op zee 
We genieten van een ontspannen dagje op zee. 
Dag 10 • 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 kunnen 
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 11 • Op zee 
We genieten van een ontspannen dagje op zee.
Dag 12 • Civitavecchia/Rome (Italië) 
De havenstad Civitavecchia is het beginpunt van onze 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 13 • Genua - België 
Voor de middag komen we aan in Genua en keren we terug naar onze centrale vertrekplaats waar we rond middernacht aankomen.
Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden

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

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

INBEGREPEN
• 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 2e dag het avondmaal tem de 13e dag het ontbijt
• Drankenpakket ‘Easy Package’ 
• Cocktail van de kapitein.
• Galadiner
• Animatie overdag en avondspektakel
• Haventaksen
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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CRUISE DE CANARISCHE EILANDEN 
& MADEIRA MSC SPLENDIDA

Italie - Spanje - Marokko - Portugal


