CRUISEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE
TIENDAAGSE VAKANTIE VAN ZONDAG 27 SEPTEMBER TOT EN MET
DINSDAG 6 OKTOBER 2020
VERBLIJF
Tijdens deze cruise ontdekt u het mooiste wat de Middellandse zee te bieden heeft. La Spezia, één
van de modernste steden aan de Italiaanse Bloemenrivièra. Civitavecchia, een havenstad met een
waaier aan excursiemogelijkheden, met Rome als topbestemming. Het mondaine Cannes, met
prachtige jachten maar ook de oorspronkelijke vissersbootjes. Palma de Mallorca, met onder meer
de imposante kathedraal La Seu. En de hoofdstad van Catalonië, Barcelona. Het aangename klimaat
en de mooie vaarroute bezorgen u ongetwijfeld onvergetelijke ervaringen.
U verblijft tijdens de cruise op de MSC Seaview, een prachtig, modern schip met voor iedereen wat
wils. Een enorm zwembad op het hoofddek, diverse jacuzzi’s en een heerlijk zwembad op het
achterdek garanderen afkoeling. Een andere bijzondere voorziening is de 360-graden promenade,
voorzien van glazen relingen. Het uitgebreide aanbod restaurants biedt de beste keukens. U kan ook
nagenieten in één van de 20 bars met verschillende thema’s of bij een show.
In alle hutten vindt u een badkamer met douche, toilet, haardroger, handdoeken, shampoo en
douchegel, interactieve TV, telefoon, minibar, airconditioning en een kluisje. Verder zijn er diverse
soorten hutten met verschillende kenmerken: binnen-, buiten- of balkonhutten. Kajuiten op de
lagere dekken (Type Bella, belemmerd zicht bij buitenkajuit), kajuiten op hogere dekken (Type
Fantastica, snelle toegang tot liften, lounges en 24-uur roomservice) en kajuiten op de bovenste
dekken (Type Aurea, met een welzijnspakket, prioritaire inscheping, all-inclusive drankenpakket
(24u/24u), diner in een voorbehouden gedeelte van het restaurant en badjas en slippers).
We adviseren u om vooraf een internetpakket aan te kopen als u internet nodig heeft terwijl het
schip op zee vaart. Daar heeft u geen internet. Een pakket kost ongeveer € 70. Eens u aan land bent
(binnen Europa) heeft u uiteraard wel internet via 4G of in bepaalde cafés/restaurants ook gratis wifi.
Er is een drankenpakket mogelijk:
All-inclusive drankenpakket: bier van de tap, selectie van huiswijnen per glas, selectie van sterke drank
en cocktails, aperitieven, alcoholvrije cocktails, frisdranken en vruchtensappen per glas, energiedranken,
mineraalwater (1 l / 50 cl), klassieke warme dranken (espresso, cappuccino, caffè latte, thee), koffie en
chocoladelekkernijen (warm en koud). Kan worden gebruikt in alle bars aan boord, evenals het
zelfbedieningsbuffet en restaurants, met uitzondering van specialiteitenrestaurants.
Prijs: € 203 per persoon
PROGRAMMA
Op de eerste dag vertrekt u om 20.30 uur met de autocar voor een comfortabele nachtrit naar Genua
(met de nodige haltes). De volgende dag is er een ontbijtgelegenheid (niet inbegrepen) en komt u
aan in Genua (Italiê) om ongeveer 11.30 uur. Aansluitend volgt de inscheping en de afvaart is
voorzien om 18 uur.
Tijdens de cruise bezoekt u de volgende 6 steden: La Spezia én Civitavecchia (Rome) in Italië, Cannes
in Frankrijk, Palma de Mallorca en Barcelona in Spanje en Ajaccio op Corsica.
Op maandag 5 oktober is de aankomst opnieuw in Genua (Italië) voorzien omstreeks 7 uur en na het
ontbijt scheept u uit. Daarna volgt de terugrit richting België met de luxe autocar. Tijdens de
terugreis is de lunch en het diner tijdens de autocarreis niet inbegrepen.

PRIJS
Kamer Bella
Kamer Fantastica
Kamer Aurea

Binnenhut
€ 999 per persoon
€ 1055 per persoon
/

Buitenhut
€ 1155 per persoon
€ 1198 per persoon
/

Balkonhut
€ 1285 per persoon
€ 1369 per persoon
€ 1659 per persoon

Éénpersoonshutten en toeslag single op aanvraag.
INBEGREPEN
Vervoer autocar met opstapplaats in Brugge, Kortrijk, Oostende of naar keuze (vanaf 12 personen)
naar Genua en terug vanaf Affligem, cruise (7 nachten) op basis van volpension, Nederlandstalige
reisleiding, animatie overdag en ’s avonds, elke avond een show in het theater, 2 gala-avonden,
havengelden, koffie, thee en water tijdens de cruise en Vief-reisleiding.
NIET INBEGREPEN
Persoonlijke uitgaven, all-inclusive drankenpakket (met uitzondering van type Aurea), excursies,
fooien (ca. € 70), wifi, annulatie- en bijstandsverzekering.

Info en inschrijvingen?
Vief Travel – Groeningelaan 40 – 8500 KORTRIJK
Tel. 056 25 72 61 – info.west@vief.be
www.viefwest.be/travel

