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12 dagen / 11 nachten - volpension

Vertrekdatum: 29 mei 22 Binnenkajuit 
Bella

Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 1465 € 1560 € 1640 € 1785 € 1880 € 2020 € 2265
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 980 € 1025 € 980 € 1025 € 980 € 1025 € 1290
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 845 € 930 € 1000 € 1120 € 1200 € 1325 € 1690
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Hamburg (Duitsland) 
Rond 02u00 vertrekken we via verschillende snelwegen richting Hamburg waar we ’s middags inschepen aan boord van het luxe cruiseschip 
MSC Orchestra. 

Dag 2 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en het schip te verkennen. 

Dag 3 • Kirkwall (Schotland) 
Vandaag bezoeken we de stad Kirkwall. Dit is de grootste stad en de hoofdplaats van de Orkney-eilanden in Noord-Schotland. De stad 
wordt gekenmerkt door grijze gebouwen en kronkelige straatjes. Midden in de stad staat de magnifieke Sint Magnus Kathedraal die al van 
ver te zien is. Deze werd opgericht ter ere van Sint Magnus, graaf van Orkney tussen 1108 en 1117. De kerk is opgebouwd uit rode en gele 
zandsteen en heeft prachtige glas-in-loodramen. Verken Kirkwall of kies er voor om landinwaarts te gaan om dit fascinerende eiland te 
ontdekken. Het schip legt hier de hele dag aan. 

Dag 4 • Op zee 
We genieten van een heerlijke dag op zee. 

Dag 5 & Dag 6 • 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 kunstmatig meer 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! 

Dag 7 • Ísafjörður (IJsland) 
Vandaag meren we een dag aan in Ísafjörður. 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 één 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 één van de oudste gebouwen van Ísafjörður. Het schetst het leven en de geschiedenis van de nederzetting. 

Dag 8 • 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 9 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en te genieten van de vele faciliteiten aan boord.

Dag 10 • Invergordon (Schotland) 
We leggen vandaag aan in Invergordon, de toegangspoort tot de schilderachtige Schotse Hooglanden. De Schotse Hooglanden hebben 
veel te bieden zoals ruige bergen, pittoreske dorpjes, spiegelende meren en romantische landschappen. Dit deel van Schotland heeft het 
allemaal. Invergordon zelf is een klein stadje met een gezellige winkelstraat en talrijke winkeltjes, restaurants en bars. Van hieruit is het 
mogelijk om naar Loch Ness te gaan. Hier draait alles om ‘Nessie’, beter bekend als het Monster van Loch Ness. Ook kunnen we vanuit 
Invergordon de stad Inverness bezoeken, whisky proeven of één van de vele kastelen bezoeken. 

Dag 11 • Op zee 
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en een laatste maal te genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 12 • Hamburg - België 
In de ochtend komen we aan in Hamburg. Na het ontbijt ontschepen we en is het tijd voor de terugreis. ’s Avonds komen we aan in België. 
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 reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Reserveer op voorhand uw uitstappenpakket: www.lauwers.be

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 12e 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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