
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. 
Installatie in de kajuiten.

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

Dag 3 • Southampton (Groot-Brittannië)
We komen aan in Engeland! En wel in Southampton, 
de grootste havenstad van het land. Er zijn interessante 
bezienswaardigheden te bezichtigen. Het Maritieme 
Museum van de stad vertelt de geschiedenis van deze 
belangrijke haven. In de Southampton Hall of Aviation wordt 
de geschiedenis van de luchtvaart rond dit gebied verteld. 
De Southampton City Art Gallery is een van de mooiste 
galerijen in Engeland en bezit een indrukwekkende collectie 
hedendaagse en klassieke kunstwerken. Southampton 
heeft moderne winkelcentra. De stad is een geweldige 
plaats om te shoppen in een van de vele boetiekjes en 
shoppingcentra.

Dag 4 • Le Havre (Frankrijk)
We meren aan in Le Havre, de tweede grootste haven 
van het land, die de helft van de Seine-monding in 
beslag neemt. We krijgen de mogelijkheid om Rouen te 
ontdekken, de hoofdstad van Haute-Normandie en een van 
de oudste steden van Frankrijk.

Dag 5 • Op zee
We kunnen genieten van de ongelooflijke faciliteiten 
aan boord.

Dag 6 • Leixoes/Porto (Portugal)
Tijdens een cruisevakantie naar Portugal is Porto 
een populaire cruisebestemming. Cruiseschepen 
meren aan in Leixoes op zo'n 10 kilometer van het 
stadscentrum. Porto is wereldberoemd omwille van 
de portwijn en het UNESCO Werelderfgoed Ribiera. 
Het is een populaire cruisebestemming langs de 
Atlantische Oceaan. Porto is de stad van de wijn en 
het wijnproeven bij zonsondergang, vol prachtige Barok 
en kleuren, aan de oevers van de rivier de Douro. Een 
levendige bestemming met een rijke geschiedenis, 
die haar bezoekers intense emoties en onvergetelijke 
herinneringen biedt.

Dag 7 • Lissabon (Portugal)
Lissabon is onmiskenbaar de belangrijkste stad van 
Portugal. Door de ligging is het één van de mooiste 
hoofdsteden van Europa. Er wordt gezegd dat 
Lissabon gebouwd is op zeven heuvels. In de witte 
stad komen eeuwenoude tradities, passie en cultuur 
samen. De 20 eeuwen oude geschiedenis zorgt ervoor 
dat er aan monumenten geen tekort is. Slenter door 
Alfama, de oudste wijk van Lissabon. Hier proeven 
we de echte sfeer van de stad waar in de 19e eeuw 
de Fado (Portugees levenslied) werd geboren. De 
elegante wijken, intrigerende pleinen en de prachtige 
monumenten zullen voor een onvergetelijke indruk 
zorgen.

Dag 8 • Cadiz/Sevillia (Spanje)
Cádiz is een van Spanjes populairste cruisevakantie-
bestemmingen mede dankzij de kathedraal, die geheel 
omhuld is in steen, zonder enig goud en in perfecte pro-
porties. Aan de rand van de Barrio del Populo, de oudste 
wijk van de stad die dateert uit de middeleeuwen, ligt de 
‘oude’ of originele kathedraal, Santa Cruz.  Dit was een 
van de gebouwen die erg is aangetast door de Engelse 
aanval op Cádiz in 1596, waardoor de 13e-eeuwse kerk 
voor het grootste deel herbouwd moest worden. Een 

LISSABON

LISSABON CADIZ

Cruise van Noord naar Zuid • MSC Orchestra

De MSC ORCHESTRA neemt u mee op een fascinerende cruise vanuit Hamburg naar Genua. Ontdek Porto, geniet  van de Fado in Lissabon. 
Laat u verleiden door Sevillia, Barcelona of Marseille.

GRATIS
THUISOPHALING



12 dagen / 11 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Aurea

11 september 19 € 980 € 1070 € 1260 € 1360 € 1590 € 1730 € 2140

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds 
op aanvraag): € 550 € 620 € 770 € 840 € 1020 € 1080 € 1320

3e en 4e persoon in één 
kajuit (steeds op aanvraag): € 620 € 660 € 620 € 660 € 620 € 660 € 930

Kind van 0 tem 11 jaar 
(steeds op aanvraag): € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240

Kind van 12 tem 17 jaar 
(steeds op aanvraag): € 440 € 440 € 440 € 440 € 440 € 440 € 440

Drankenpakket per 
persoon (enkel per kajuit 
mogelijk)

€ 231 € 231 € 231 € 231 € 231 € 231 inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 
17 jaar (geen alcoholische 
dranken)

€ 105 € 105 € 105 € 105 € 105 € 105 inbegrepen

MSC ORCHESTRA
MSC Orchestra is het tweede schip in de ‘Musica-klasse’, 
met een perfecte mix van design, comfort en veiligheid. 
Luchtige open ruimtes en MSC Cruises’ typische 
Italiaanse stijl maken MSC Orchestra tot een stijlvolle 
pionier voor toekomstige projecten en ontwerpen van 
cruiseschepen. Laat u aan boord van het luxueuze MSC 
Orchestra cruiseschip overbluffen door het ruime aanbod 
amusementsfaciliteiten. Ga joggen op een speciale baan, 
neem een verjongend Turks bad, dineer in het Chinese 
restaurant Shanghai, relax in de Savannah Bar met zijn 
exotische dierenprints of in de weelderige Purple Bar, of 
geniet van de Hollywood glamour in de chique Zaffiro 
Bar. Beproef uw geluk in het Palm Beach Casino, dans 
tot het ochtendgloren in de disco of beleef een show 
in het Covent Garden Theatre, met een programma vol 
muzikale amusementsshows. MSC Orchestra telt in 
totaal 18 dekken met sauna en whirlpool, een ruime 
keuze aan restaurants en gezellige pizzeria’s voor het 
hele gezin.

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 
belemmerd 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 drankjes - kan u profiteren van een fantas-
tisch spa-pakket, waaronder een spa welkomstcock-
tail, een massage naar keuze uit het spa-menu, een 
zonnebanksessie en onbeperkt gebruik van sauna en 
Turks stoombad gedurende de cruise (alleen beschik-
baar voor volwassenen).

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

 � Transfers naar Hamburg en terug uit Genua met een 
luxe *****ROYAL CLASS AUTOCAR

 � Cruise in volpension vanaf de 2e dag het avondmaal 
tem de 12e dag het ontbijt

 � Verblijf in een binnen- , buiten- of buitenkajuit met 
balkon

 � Cocktail van de kapitein
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider 
vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar € 10 pp/
pd, kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd

 � Uitstappen
 � Drankenpakket (onbeperkte consumptie van alcoholi-
sche en niet-alcoholische dranken zoals wijn per glas 
- wit, rood, rosé en mousserende wijnen uit de “Alle-
grissimo Selectie” -, tapbier, frisdrank, mineraalwater, 
warme dranken en een ruime keuze aan drankjes en 
cocktails in de bar en ijs om mee te nemen in hoorn of 
cup). Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij naar 
www.msccruises.be

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van  
alle deelnemers doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit  
dienen bevoegde instanties te contacteren

mooie gotische toegangspoort overleefde het, en daarbin-
nen vindt u een prachtig 17e-eeuws altaarstuk met stand-
beelden door Martínez Montañés. Een Romeins theater uit 
de 1e eeuw voor Christus is erachter opgegraven.  Veel 
recenter in de geschiedenis is het 18e-eeuwse herenhuis 
Torre Tavira, met de hoogste toren in de stad, van waaruit 
u een adembenemend uitzicht hebt op de daken en de 
zee in de verte. Daarnaast vindt u in een van de meest 
indrukwekkende barokke gebouwen in de stad, de kapel 
van de Hospital de las Mujeres die een prachtig schilderij 
van de hand van El Greco bevat.

Dag 9 • Op zee
We kunnen genieten van de ongelooflijke faciliteiten aan 
boord.

Dag 10 • 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. Een van de beroemdste bezienswaardigheden is 
wellicht Gaudí’s theatraal en golvend 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 11 • 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 worden verkocht, zijn geweldige plekken.

Dag 12 • Genua - België
In de voormiddag komen we aan in Genua. Via diverse 
autosnelwegen rijden we doorheen richting België. Rond 
middernacht komen we aan in België en worden we terug 
thuis gebracht.

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

MARSEILLE
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