
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 weer 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 
producten 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 bezoeken.

Dag 7 • Op zee
We hebben weer een dagje op zee om van het azuurblauwe 
water, het prachtige weer en de Carïbische 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 
milieu-paradijs 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.

MSC SEASIDE

HAVEN VAN COZUMEL OCHO RIOS

GRATIS
THUISOPHALING

Cruise Caraïben • MSC Seaside

Het Caribisch gebied is altijd een van de mooiste en meest fascinerende bestemmingen ter wereld geweest. Een droom voor elke toerist die 
wenst te ontspannen in een prachtige omgeving met lange stroken van witte zandstranden, palmbomen, exotisch fruit, het koraalrif gevuld 
met veelkleurige tropische vissen en een turquoise zee.

VERENIGDE STATEN - JAMAICA - KAAIMAN EILANDEN - MEXICO - BAHAMA’S    



10 dagen / 7 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Aurea

28 februari 2020 € 1770 € 1810 € 1860 € 1920 € 2102 € 2290 € 2425

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds 
op aanvraag): € 520 € 540 € 605 € 650 € 650 € 770 € 1020

3e en 4e persoon in één 
kajuit (steeds op aanvraag): € 1470 € 1540 € 1480 € 1540 € 1480 € 1540 -

Kind van 0 tem 17 jaar 
(steeds op aanvraag): € 1300 € 1300 € 1300 € 1300 € 1300 € 1300 € 1300

Drankenpakket per 
persoon (enkel per kajuit 
mogelijk)

€ 182 € 182 € 182 € 182 € 182 € 182 inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 
17 jaar (geen alcoholische 
dranken)

€ 84 € 84 € 84 € 84 € 84 € 84 inbegrepen

MSC SEASIDE
MSC Seaside zal een unieke cruise-ervaring bieden 
welke in totale verbinding staat met de zee. De publieke 
ruimtes buiten en binnen zullen nauw op elkaar aansluiten. 
Een unieke boulevard om het 323 meter lange schip zal 
worden voorzien met faciliteiten om te winkelen, eten 
en te zonnen. De panoramische liften bieden tevens 
een adembenemend uitzicht op zee. Vanuit de glazen 
skywalk kunnen gasten genieten van een overweldigend 
uitzicht op de zee van bovenaf. De unieke MSC Seaside 
Panorama Pool biedt een adembenemend uitzicht op zee 
met ligstoelen speciaal ontworpen om gasten de kans 
te bieden om dichtbij het zwembad te liggen. Vooral de 
Seaside Waterfront Promenade die rondom het schip 
loopt is verbazingwekkend. Deze 323 meter lange houten 
boulevard is voorzien van allerlei faciliteiten om te winkelen, 
eten en zonnen. Tijdens het shoppen kijkt u dan ook uit 
over het azuurblauwe water van de Caribbean.  Op de MSC 
Seaside draait het allemaal om de zee. De suites hebben 
zelfs een 24-uur butlerservice en een eigen bubbelbad 
op het balkon. Uzelf in de watten laten leggen zal tijdens 
een cruise met de MSC Seaside wel lukken. Als de kajuit 
gaat vervelen bieden de stijlvolle lounges en sfeervolle 
restaurants uitkomst. Na een overheerlijke maaltijd kunt u 
tijdens een cruise met de MSC Seaside meteen doorlopen 
naar het glazen atrium. Dit is de plek waar de bowlingbanen, 
het Metropolitan Theater en de MSC Aurea Spa te vinden 
zijn. Of kiest u voor een actieve avond en zoek u de 
sportschool of de panoramapool op. Van verveling kan in 
de avonduren geen sprake zijn op dit luxe cruiseschip. Bent 
u met de hele familie op cruise? Dankzij de kinderclubs 
en het waterpark met 5 verschillende glijbanen zullen uw 
kinderen zich prima vermaken op de MSC Seaside. Dit 
is zelfs het eerste cruiseschip waarbij er gebruik wordt 
gemaakt van een slide-boarding-technologie. Op een 
112 meter lange waterglijbaan komen interactief spel, 
verlichting en muziek samen.

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 fantastisch spa-pak-
ket, waaronder een spa welkomstcocktail, een massage 
naar keuze uit het spa-menu, een zonnebanksessie en 
onbeperkt gebruik van sauna en Turks stoombad gedu-
rende de cruise (alleen beschikbaar voor volwassenen).

SERVICE
 � Vlucht naar Miami heen en terug
 � 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
 � 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 (onbeperkte consumptie van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken zoals 
wijn per glas - wit, rood, rosé en mousserende 
wijnen uit de “Allegrissimo 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 https://
www.msccruises.nl/nl-nl/Cruise-Aanbiedingen/
Onze-Tarieven.aspx

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: digitaal internationaal reispas-
poort, nog minimaal zes maanden geldig na terug-
keer 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 ESTA-registratie (elektronische toestemming 
voor uw bezoek aan de USA). Een kopij van uw reis-
pas minimum 6 weken voor afreis aan Reizen Lau-
wers bezorgen.

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen be-
voegde instanties te contacteren

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

OCEAAN BAY, BAHAMAS
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