
8-daagse cruise All In met MSC Magnifica
‘De charme van Olympia en oude Venetiaanse forten’

Deze cruise biedt de mogelijkheid om de landen, de mensen en de duizendjarige geschie-
denis van Italië, Griekenland en Montenegro te bezoeken en te leren kennen. Net zoals de 
zeelieden van weleer toen ze vanuit Italië naar de Griekse eilanden voeren. Je ontdekt elke 
dag een andere betoverende stad.

Je vertrekt uit het prachtige Venetië om ’s anderendaags aan te komen in Bari. Van hieruit 
kun je o.a. de betoverende trulli ontdekken in Alberobello. Een dagje later kom je op het 
Griekse vasteland in Katakolon, ondermeer gekend om het eeuwenoude Olympia. ‘s Ande-
rendaags mag je het eiland Santorini zeker ook niet missen. Santorini is een natuurlijk won-
der met zijn hoekige en steile kliffen. Krijg je niet genoeg van de Griekse schoonheid, dan ga 
je een dag later vanuit Piraeus Athene bezoeken met zijn alombekende Akropolis. Ook een 
boottocht op het kanaal van Korinthe wil je wellicht niet missen. En wat dacht je van Corfu? 

Ontdek er de nieuwe en oude stad of maak een heuse eilandrondrit. En last but not least is er Kotor, de fotogenieke parel van Montenegro, met 
zijn pittoreske middeleeuwse binnenstad. Na al dat moois keer je voldaan terug naar Venetië om van daaruit naar België terug te keren.

Reservatie bij Vandamme Reizen
Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem
Tel 050/28.80.40 - veldegem@vandammereizen.be
www.vandammereizen.be en www.ilovecruises.be

Stops in Italië, Griekenland, Santorini, Corfu en Montenegro
Vertrek: 13 oktober 2019

PRIjzen:
Binnenkajuit bella: E 1175 p.p.
Binnenkajuit fantastica: E 1220 p.p.
Buitenkajuit bella: E 1270 p.p.
Buitenkajuit fantastica: E 1370 p.p.
Balkonkajuit bella: E 1420 p.p.
Balkonkajuit fantastica: E 1520 p.p.
Balkonkajuit aurea: E 1750 p.p.
Suite aurea: E 1980 p.p.

 
In deze prijs is inbegrepen :
•	 Verblijf	op	basis	van	dubbele	bezetting	in	het	door	u	gekozen	kajuit-

type, volledig uitgerust met airco, badkamer en eigen toilet, haardro-
ger, kluisje, telefoon (prijzen single of triple zijn op aanvraag)

•	 Vol	pension	aan	boord	in	het	buffet	en	de	hoofdrestaurants	(ontbijt,	
lunch, thee/koffie met versnaperingen, diner en middernachtsnacks)

•	 All	Inclusive	Easy-drankenpakket	tijdens	de	dag	en	de	maaltijden	(bier	
van de tap, frisdranken, water, selectie huiswijnen, selectie sterke 
dranken, cocktails en aperitieven, klassieke warme dranken)

•		Animatie’s	en	activiteiten	overdag	en	’s	avonds
•	 Vluchten	Brussel-Venetië	heen	en	terug	met	Brussels	Airlines
•	 Transfert	luchthaven-schip-luchthaven

•	 Haventaksen
•	 Spektakels	in	het	theater,	live	muziek	in	de	bars,	...
•	 Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, bibliotheek, ...
•	 Nederlandstalige	begeleiding	door	ons	kantoor	vanaf	20	deelnemers

In deze prijs is niet inbegrepen:
•	 Excursies	(voorbeeld	excursiepakket	met	Olympia,	Corfu	en	Montene-

gro mogelijk aan E 128 p.p.)
•	 Servicekosten	(E 70 p.p.)
•	 Persoonlijke	uitgaven
•	 Vervoer naar luchthaven Zaventem (prijs afhankelijk van het aantal deelnemers)
•	 Verzekeringen	(annulatieverzekering	kan	bijgenomen	worden	aan	5%	

van de reissom, bijstandsverzekering komt op E 24 p.p.)

 DAG DATUM HAVen AAnKOMST VeRTReK

 1 zondag, 13 okt 2019 Venetië, Italië - 17:00

 2 maandag, 14 okt 2019 Bari, Italië 11:00 17:00

 3 dinsdag, 15 okt 2019 Katakolon, Griekenland 11:00 17:00

 4 woensdag, 16 okt 2019 Santorini, Griekenland 08:00 17:00

 5 donderdag, 17 okt 2019 Piraeus, Griekenland 07:30 16:30

 6 vrijdag, 18 okt 2019 Corfù, Griekenland 12:30 18:30

 7 zaterdag, 19 okt 2019 Kotor, Montenegro 07:00 13:00

 8 zondag, 20 okt 2019 Venetië, Italië 09:00 -

Vanaf  E 1175


