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www.vandammereizen.be en www.ilovecruises.be

De mooiste Fjorden, in het hart van Noorwegen 
VAAR MEE DOORHEEN EEN WONDERMOOI FJORDENLANDSCHAP ! 

10 dagen  •  MS Berlin****  •  Van 24 juni tot 3 juli 2019

Aan boord van ons prachtig 
en comfortabel cruise-schip 
de Noorse fjorden ontdekken, 
tijdens de lange zomerdagen, 
is ronduit fantastisch! De pit-
toreske dorpjes, indrukwek-
kende gletjers, diepe fjorden 
en krachtige watervallen 
zullen u ongetwijfeld 
adembenemende panora-
ma’s bezorgen. Wandel door 
“Gamle Stavanger”, de oude 
charmante stadskern, ontdek 
de Briksdalgletsjer in Olden 
of maak gebruik van de 
beroemde Flam Railway, een 
indrukwekkende spoorweg die u helemaal tot in het dal voert. Lange dagen,  
een aangenaam klimaat en voortdurend genieten van ononderbroken schilder-
achtige taferelen laten een diepe indruk na en zorgen voor onvergankelijke 
herinneringen.

HoogtepuNteN 
• De Lysefjord met de Preikestolen in Stavanger
• De Briksdalgletsjer te Olden
• De schitterende Geirangerfjord 
• De spoorweg «Flam Railway»
• Avaldsnes, plaats waar Vikingen geschiedenis schreven in Haugesund

tRoeVeN VAN eeN ALL WAYS CRuISe
• 100% All Ways cruise aan boord van de MS Berlin
• Vertrek en aankomst in Zeebrugge
• Een elegant schip op mensenmaat (Max. 380 passagiers)
• Een familiale en warme sfeer aan boord
• Een service met de glimlach
• Een kwaliteitsvolle gastronomie
• Een gevarieerd aanbod excursies, met zorg uitgekozen
• Een verfijnde selectie voordrachtgevers en artiesten 
• De vriendelijkheid en professionaliteit van het All Ways team

ZeeBRugge, uW INSCHepINgSHAVeN
Het vertrek en de terugreis van onze 4 exclusieve zeecruises met de MS Berlin 
gebeurt vanuit de haven van Zeebrugge. We bieden een gratis transfer per luxe 
autocar aan vanuit de belangrijkste Belgische steden. Bij uw boeking hoeft u 
enkel de plaats van vertrek aan te geven en bij de reisdocumenten krijgt u het 
definitieve uur en bevestiging van de opstapplaats.

pRIJStABeL peR peRSooN IN euRo   

CAT BESCHRIJVING BEZ. FJORDEN
A Binnenkajuit Standaard 2 1.590
B Binnenkajuit Comfort 2 1.750
C Binnenkajuit Superieur 2 1.940
D Binnenkajuit Premium 2 2.090
E Buitenkajuit Standaard 2 2.100
F Buitenkajuit Select 2 2.380
G Buitenkajuit Comfort 2 2.500
H Buitenkajuit Superieur 2 2.630
I Buitenkajuit Premium 2 2.770

INBegRepeN
• Vervoer per luxeautocar vanuit de belangrijkste Belgische en Nederlandse 

steden naar Zeebrugge en terug
• De cruise zoals beschreven in de gekozen categorie
• Volpension (ontbijt, lunch, koffie en thee in de namiddag, diner, laatavondsnack)
• Water en wijn in karaf tijdens lunch en diner aan boord (zelfbediening)
• All Ways- en Captain’s Cocktail 
• Koffie- en theestation tijdens de dag (zelfbediening) 
• Een uitgebreid programma lezingen door onze gastsprekers 
• Dagelijkse avondshows en animatie overdag
• De service van een cruise director en zijn tweetalig All Ways Team
• Gebruik van sauna, gym, ligstoelen en zwembad
• Servicekosten voor het boordpersoneel
• Bagagedragers bij in- en ontscheping
• De haventaksen zoals op heden bekend (Fjorden E 70, IJsland E 90 en het 

Verenigd Koninkrijk E 90), variabel en onderhevig aan veranderingen.
• De BTW

NIet INBegRepeN
• Dranken, andere dan deze die vermeld zijn
• Facultatieve excursies
• Persoonlijke uitgaven
• Verzekeringen

Info-avond op dinsdag 2/10 in Denotter  

in Zedelgem vanaf 19u.

oVeR Het SCHIp : MS BeRLIN

Een elegant schip op mensenmaat. De MS Berlin is een klein schip “op men-
senmaat”. Dit cruiseschip kan aan maximaal 400 passagiers plaats bieden, 
waardoor er aan boord een gezellige en warme sfeer heerst. Dit verbazing-
wekkende schip van FTI Cruises vormt een perfecte combinatie van klein-
schaligheid en gevarieerde faciliteiten. Het huiselijke karakter is de grootste 
aantrekkingskracht van de MS Berlin. De MS Berlin beschikt over 206 com-
fortabele kajuiten waarvan 152 buitenkajuiten en 6 suites. Het kwaliteitsvolle 
meubilair in warme mahonie houttinten en het functioneel ontwerp zorgen 
voor een zeer aangenaam gevoel.

• 2 Restaurants • 3 bars • Showlounge • Bibliotheek met internetruimte • Bui-
tenzwembad  • Fitnesscentrum • Schoonheidssalon • Excursiebureau • Recep-
tie • Boetiek • Ziekenboeg

 Datum Aanleghaven Aankomst Vertrek
1 Maandag 24 juni ZEEBRUGGE  18.00
2 Dinsdag 25 juni OP ZEE  
3 Woensdag 26 juni STAVANGER 08.30 21.00
4 Donderdag 27 juni ROSENDAL 07.30 13.00
5 Vrijdag 28 juni OLDEN 08.00 17.00
6 Zaterdag 29 juni HELLESYLT 07.00 08.30
  GEIRANGER 09.30 17.00
7 Zondag 30 juni FLÅM 11.00 18.00
8 Maandag 1er juli HAUGESUND 11.00 18.00
9 Dinsdag 2 juli OP ZEE  
10 Woensdag 3 juli ZEEBRUGGE 08.00

Nederlandstalige begeleiding van begin tot einde van de reis !

Vertrek uit Zeebrugge


