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Zorgeloos op reis
24/7 Bijstandslijn Garantiefonds Reizen

Duikt er tijdens uw reis onverwacht 
een dringend probleem op?  
Geen nood. U kunt onze bijstands lijn 
altijd bereiken. 24 uur per dag,  
7 dagen op 7.

Wij zijn aangesloten bij het 
Garantie fonds Reizen. Dit betekent 
dat u en uw geboekte vakantie 
optimaal beschermd zijn.

Erkend reisorganisator Betrouwbaar advies

Als lid van de ABTO, de beroeps-
vereniging voor Belgische 
reisorganisatoren, staan wij 
garant voor een kwaliteits volle en 
zorgeloze vakantie.

Onze reizen kunt u reserveren bij 
meer dan 100 reiskantoren in België. 
Zij staan voor u klaar met service en 
advies. Voor, tijdens en na de reis.

Beste cruiseliefhebber
In 2016 verscheen de allereerste SelectTogether-brochure. Intussen zijn we reeds aan de 
zevende editie beland! Ook voor 2023 hebben we opnieuw een uitgebreid programma 
aan zeecruises en riviercruises voor u samengesteld.

Nederlandstalig Begeleid

Vooraan in de brochure vindt u ons aanbod Begeleide Cruises. Tijdens deze cruises kunt u 
rekenen op de diensten van een ervaren, Nederlandstalige reisbegeleider. Hij of zij regelt 
de praktische zaken en vergezelt deelnemers tijdens de ‘excursies in de kijker’. Zo hoeft u 
zich om niets te bekommeren en enkel maar te genieten.

Cruise Specials

De Cruise Specials zijn individuele reizen, zonder reisbegeleiding. Hierbij hebben we 
de Specials verder opgedeeld in drie categorieën: Vertrek vanuit Nederland (inclusief 
transfers vanuit België!), Nederlandstalige Cruises en tot slot de Cruises buiten Europa.

Over SelectTogether

De SelectTogether cruisebrochure is een initiatief van Thalassa Cruises, cruisespecialist 
met ruim 35 jaar ervaring en partner van meer dan 25 internationale rederijen. Wij zijn 
aangesloten bij het Garantiefonds Reizen en zijn lid van de beroepsvereniging ABTO. U 
kunt de SelectTogether-reizen reserveren bij één van de vele reiskantoren in Vlaanderen 
waarmee we samenwerken.

We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op één van onze cruises!

Kim Verburgh
SelectTogether Cruises
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Naar waar wilt u op cruise?
Deze brochure bevat slechts een kleine greep uit het 
aanbod. Er zijn wereldwijd duizenden cruises mogelijk, 
zowel zeecruises als riviercruises. Op deze kaart vindt 
u alvast de belangrijkste bestemmingen. Bespreek de 
mogelijkheden met uw reisadviseur!
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begeleide cruise

Prijzen Inbegrepen 

6

8
nachten MSC Splendida 25 februari 2023

Rode Zee

Wereldwonderen in het woestijnzand
Duizenden jaren geleden werden ze gebouwd. Maar na een bloeiende periode werden ze vergeten 
door de geschiedenis. Eeuwen lang bleven ze verscholen onder het woestijnzand... Nu is het moment 
echter aangebroken om de wereldwonderen van het Nabije Oosten te herontdekken.

Onze eerste bestemming bevindt zich in Jordanië, waar een bezoek mogelijk is aan de mysterieuze 
rotsstad Petra. Daarna brengen we een tweedaags bezoek aan Saudi-Arabië, met hoogtepunten als 
de oude binnenstad van Jeddah en de verlaten woestijnstad Hegra. Beide plekken behoren tot het 
UNESCO-Werelderfgoed. We sluiten de reis in stijl af in Egypte, waar de beroemde piramides van 
Gizeh op ons wachten..

Drie troeven  
van deze cruise 

 
Bezoek de beroemde 

Piramides

 
Ontdek het 

wereldwonder Petra

 
Twee dagen in 
Saudi-Arabië

• Binnenhut Fantastica € 2.195 p.p.
• Buitenhut Fantastica  € 2.295 p.p.
• Balkonhut Fantastica € 2.395 p.p.
• Deluxe Suite Yacht Club € 3.650 p.p.

Alternatieve vertrekdata
MSC Splendida biedt wekelijks deze route aan, van eind 
november 2022 tot begin april 2023 (prijs op aanvraag – 
cruises op individuele basis)

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Transfer naar Düsseldorf (heen/terug)*
• Overnachting in een luchthavenhotel nabij Düsseldorf 

(incl. ontbijt)
• Retourvluchten Düsseldorf-Hurghada in economy class
• Transfers luchthaven-schip op dag 2 en 9
• Cruise van 7 nachten in volpension
• Drankenpakket ‘Easy’
• Fooien voor de bemanning
• Havengelden en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen: Oostende, Loppem, Gentbrugge, Antwerpen

Niet inbegrepen: verzekeringen, excursies, visumkosten, diner op dag 1, 

niet-vermelde diensten

avontuur cultuur
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REISPROGRAMMA
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VAARROUTE

TRADITIONELE LANTAARNS

PETRA

DAG 1 • ZA 25 FEBRUARI • HEENREIS NAAR DÜSSELDORF

Transfer naar Düsseldorf vanuit België. We overnachten in Düsseldorf 

zodat we de morgenochtend zonder stress de vlucht naar Hurghada 

kunnen nemen.

DAG 2 • ZO 26 FEBRUARI • DÜSSELDORF – SAFAGA (EGYPTE)

Vroeg ontbijt gevolgd door de transfer naar de luchthaven. 

Ochtendvlucht naar Hurghada en transfer naar de haven van Safaga. 

Inscheping en start van de cruise.

DAG 3 • MA 27 FEBRUAR • AQABA (JORDANIË)

Aqaba is de toegangspoort tot één van de zeven nieuwe 

wereldwonderen, de historische stad Petra. De bouwwerken 

van de verlaten stad werden eeuwen geleden uitgehouwen uit 

de rode rotswanden en ooit woonden hier maar liefst 40.000 

mensen. Nabij Aqaba bevindt zich eveneens het adembenemende 

woestijnlandschap van Wadi Rum.

DAG 4 • DI 28 FEBRUARI • DAG OP ZEE

Geniet van alle aanwezige faciliteiten aan boord terwijl MSC 

Splendida koers zet naar de volgende bestemming.

DAG 5 • WO 1 MAART • JEDDAH (SAUDI-ARABIË)

Met haar kleurrijke uitstraling, oosterse geuren en traditionele 

architectuur is Jeddah een ideale plek om de rijke cultuur van Saudi-

Arabië te beleven. Het oude stadsdeel Al Balad, met haar historische 

gebouwen en eeuwenoude souk, ontstond in de 7de eeuw en is 

beschermd als UNESCO-Werelderfgoed. Als tweede grootste stad van 

het land is Jeddah tegelijk ook een hypermoderne metropool waar 

ruim drie miljoen mensen wonen.

DAG 6 • DO 2 MAART • YANBU AL BAHR (SAUDI-ARABIË)

Het oude Yanbu heeft een geschiedenis die ruim 2500 jaar 

teruggaat in de tijd. De stad was eeuwenlang een belangrijke plek 

om specerijen te verhandelen. Vandaag staat Yanbu bekend voor 

haar kilometerslange zandstranden aan de azuurblauwe wateren 

van de Rode Zee. Liefhebbers van cultuur en geschiedenis kunnen 

kiezen voor een excursie naar de UNESCO-Werelderfgoedsite van 

Hegra. Op deze plek hakte men zo’n tweeduizend jaar geleden tal van 

monumentale graftombes uit de rotsen, net zoals in Petra.

DAG 7 • VR 3 MAART • DAG OP ZEE

Na twee dagen in Saudi-Arabië volgt een ontspannende dag op zee.

DAG 8  • ZA 4 MAART • SOKHNA (EGYPTE)

De badplaats Sokhna ligt aan de Golf van Suez, niet ver van de 

toegang tot het Suezkanaal. Het is bij Egyptenaars een populaire 

plek voor een strandvakantie en je vindt er dan ook tal van grote 

resorthotels. Vanuit Sokhna kan je makkelijk een daguitstap maken 

naar de hoofdstad Caïro, waar je onder meer de wereldberoemde 

piramides van Gizeh kunt bezoeken en oog in oog kunt staan met de 

sfinx die de toegang bewaakt!

DAG 9  • ZO 5 MAART • TERUGREIS VANUIT SAFAGA (EGPYTE)

Na een rijkgevulde vakantie gaan we na het ontbijt van boord. 

Transfer naar de luchthaven en retourvlucht naar Düsseldorf. Transfer 

terug naar België. Einde van de reis.MSC SPLENDIDA
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7
nachten Rotterdam 20 mei 2023

Noorse fjorden

Noorse saga’s en natuurpracht
De Noorse fjorden spreken tot ieders verbeelding. Het schilderachtige landschap is de 
bestemming bij uitstek voor natuurliefhebbers. Eind mei is een zeer geschikte periode om 
de Noorse fjorden in al haar pracht te ontdekken. Het ijs smelt, de watervallen stromen, de 
berglandschappen bloeien en de stadjes herleven. Op deze cruise volgt het ene hoogtepunt na 
het andere. Ontdek de kleurrijke houten huizen in Bergen, bewonder de Zeven Zusters waterval 
in Geirangerfjord en geniet van de fenomenale uitzichten in Ålesund.

Op het gloednieuwe cruiseschip Rotterdam zult u zich bovendien snel thuis voelen. Veel 
receptionisten zijn Nederlandstalig en ook excursies, menukaarten en dagprogramma’s zijn 
beschikbaar in het Nederlands. De rederij Holland America Line staat ook bekend voor zijn 
verfijnde gastronomie, attente service en comfortabele hutten. Kortom, alle ingrediënten zijn 
aanwezig om er een geweldige reis van te maken!

Drie troeven  
van deze cruise 

 
Combinatie natuur 

en steden

 
Inclusief transfers 

vanuit België

 
Nederlandstalige 

begeleiding

• Binnenhut cat. L  € 1.250 p.p.
• Buitenhut cat. F  € 1.655 p.p.
• Balkonhut cat. VH  € 1.755 p.p.
• Balkonhut cat. VE  € 1.895 p.p.

Alternatieve vertrekdata in 2023
We bieden deze cruise ook aan op individuele 
basis, zonder reisbegeleiding. Er zijn vier andere 
vertrekdata in 2023. Zie blz. 28 voor info en prijzen.

 
Actie
Inclusief het Signature Drankenpakket

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise in volpension
• Signature Drankenpakket
• Gebruik van de openbare faciliteiten aan boord
• Livemuziek in de bars en shows in het theater
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen: Oostende, Loppem, Gentbrugge, Antwerpen

Niet inbegrepen: verzekeringen, excursies, fooien ($15,50 p.p. / nacht), 
niet-vermelde diensten

natuur dichtbij
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VAARROUTE

BERGEN

WATERVAL IN GEIRANGERFJORD

DAG 1 • ZA 20 MEI • AMSTERDAM

Een comfortabele autocartransfer brengt u ’s ochtends naar de 

vertrekhaven. U kunt opstappen in Oostende, Loppem, Gent of 

Antwerpen. In de late middag zet het schip koers richting Noorwegen.

DAG 2 • ZO 21 MEI • DAG OP ZEE

Tijdens deze zeedag kunt u uitgebreid kennismaken met de faciliteiten 

van de Rotterdam. Laat u verrassen door de talrijke voorzieningen, 

restaurants en activiteiten aan boord.

DAG 3 • MA 22 MEI • EIDFJORD EN HARDANGERFJORD

De kleine gemeente Eidfjord ligt aan het Hardangerfjord, genesteld 

tussen groene heuvels. Op slechts twintig kilometer hiervandaan 

vindt u de hoogste en meest gekende waterval van Noorwegen, 

de Vøringsfossen. Het water dendert er 182 meter loodrecht naar 

beneden tot in een nauwe kloof. Een absolute blikvanger op uw 

reis door Noorwegen. In de namiddag vaart het schip doorheen het 

schilderachtige Hardangerfjord.

DAG 4 • DI 23 MEI • ÅLESUND

Na een verwoestende brand werd Ålesund in 1904 volledig 

heropgebouwd in een charmerende Art Nouveaustijl. De bekendste 

attractie van Ålesund is de stadsberg Aksla. Vanop de top ziet u 

een geweldig panorama over de stad, de eilandjes, de fjorden en 

de omliggende bergen. Wilt u graag zien hoe de Noren vroeger 

leefden? Reis dan terug in de tijd met een bezoek aan het Sunnmøre 

Openluchtmuseum waar oude huizen en replica's van Vikingschepen 

tentoongesteld worden.

DAG 5 • WO 24 MEI • GEIRANGERFJORD

Het dorpje Geiranger ligt aan het uiteinde van het gelijknamige 

Geirangerfjord. Met zijn steile wanden, kletterende watervallen, 

besneeuwde toppen en rode bergboerderijen is het één van de 

meest indrukwekkende fjorden van Noorwegen. Dit unieke landschap 

is daarom door UNESCO toegevoegd aan de lijst van beschermd 

Natuurerfgoed. In de namiddag vaart het schip doorheen het fjord. 

Vanop het dek zult u onder meer de 300 meter hoge Syv Søstrene 

zien, de Zeven Zusters watervallen.

DAG 6 • DO 25 MEI • BERGEN

Ontdek Bergen, een stad vol geschiedenis. Tijdens een wandeling 

door het centrum zal uw oog onmiddellijk vallen op de gele, witte 

en rode houten huizen van de Bryggenwijk. Deze historische 

gebouwen liggen aan de kade en werden eeuwenlang gebruikt door 

handelaars. Vandaag zijn ze beschermd UNESCO-Werelderfgoed 

en een belangrijke toeristische trekpleister. Ook de kabelbaan van 

Bergen is een aanrader en bezorgt u een fantastisch panorama over 

de omgeving.

DAG 7 • VR 26 MEI • DAG OP ZEE

Vandaag vaart de Rotterdam terug naar Nederland. Overdag zijn er 

diverse activiteiten maar u kunt evengoed rustig ontspannen met een 

goed boek. Een zeedag is ook ideaal om eens te gaan dineren in één 

van de specialiteitenrestaurants.

DAG 8  • ZA 27 MEI • AMSTERDAM

In de vroege ochtend komen we aan in Amsterdam. Na het ontbijt 

gaan we van boord en brengt de autocar u terug naar België.ROTTERDAM
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11
nachten Nieuw Statendam 28 mei 2023

Noorwegen en Denemarken

Van Amsterdam naar Kopenhagen
Wilt u Noorwegen en haar machtige fjorden graag uitgebreid ontdekken? Dan is deze eenmalige 
12-daagse route een uitgelezen kans daartoe! Tijdens de reis bezoekt u maar liefst acht 
verschillende bestemmingen in Noorwegen. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens onze Noorse 
fjorden cruises van een week. Het programma bevat zowel de meest befaamde fjorden, maar ook 
sfeervolle steden zoals Stavanger , Bergen en Ålesund. Als kers op de taart gaan we ook nog naar 
Aarhus (Denemarken), alvorens we toekomen in onze eindhaven Kopenhagen. 

Het cruiseschip van dienst is de Nieuw Statendam, een modern schip uit 2018 van de premium 
rederij Holland America Line. Aan boord is alles tot in de puntjes verzorgd, van de attente service 
tot de smaakvolle gastronomie en de comfortabele kajuiten. Onze Nederlandstalige begeleider 
zorgt er voor dat alle praktische zaken goed geregeld zijn en gaat ook mee met de groep tijdens 
de excursies ter plaatse. 

Drie troeven  

van deze cruise 

 

Acht volle dagen 

in Noorwegen

 

Twee inbegrepen 

excursies

 

Eénmalige afreis

• Binnenhut cat. L  € 2.745 p.p.
• Buitenhut cat. C  € 3.245 p.p.
• Balkonhut cat. VH  € 3.355 p.p.
• Balkonhut cat. VF  € 3.475 p.p.

 
Actie
Inclusief het Signature Drankenpakket + twee excursies

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Transfer naar Amsterdam op dag 1*
• Vlucht Kopenhagen-Brussel in economy class
• Transfer van Brussels Airport naar gekozen afstapplaats op 

dag 12*

• 11 nachten cruise in volpension
• Begeleide stadswandeling in Bergen
• City tour in Kopenhagen
• Signature Drankenpakket
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen: Oostende, Loppem, Gentbrugge, Antwerpen

Niet inbegrepen: verzekeringen, overige excursies, fooien ($15,50 p.p. / 
nacht), dranken buiten drankenpakket, niet-vermelde diensten

natuur explore
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VAARROUTE

AARHUS

UITZICHT TIJDENS DE TREINRIT IN FLAM

DAG 1 • ZO 28 MEI • AMSTERDAM (IJMUIDEN)
Transfer naar Amsterdam vanuit België. Inscheping en start van de reis.

DAG 2 • MA 29 MEI • OP ZEE

DAG 3 • DI 30 MEI • ULVIK EN CRUISE DOOR HARDANGERFJORD
Ulvik is een perfecte uitvalsbasis om het nationaal park 
Hardangervidda te verkennen, met zijn spectaculaire uitzichten en 
landschappen. Hoogtepunt hier is de waterval Vøringsfossen, waar 
het smeltwater 182 meter naar beneden dendert in een diepe kloof.

DAG 4 • WO 31 MEI •  MOLDE
Molde ligt aan het Romsdalsfjord en heeft als bijnaam de Rozenstad. 
Wandel in het centrum tussen de houten huizen en de schitterende 
versierde kerk. Wie houdt van een stevige natuurwandeling kan naar 
het uitkijkpunt Varden trekken voor een panoramisch uitzicht.

DAG 5 • DO 1 JUNI • FLÅM EN CRUISE DOOR SOGNEFJORD
Het dorpje Flåm is bekend voor haar spoorweg, één van de mooiste 
en steilste ter wereld. Tijdens het twintig kilometer lange traject 
klimt de trein naar het bergdorpje Myrdal, 865 meter hoger dan Flåm. 
Onderweg ziet u kletterende watervallen, kabbelende rivieren, serene 
bossen en panoramische uitzichten over het fjord. In de namiddag 
varen we door het Sognefjord, één van de langste fjorden ter wereld.

DAG 6 • VR 2 JUNI • ÅLESUND
Na een verwoestende brand werd Ålesund in 1904 volledig 
heropgebouwd in Art Nouveaustijl. De bekendste lokale attractie is 
de stadsberg Aksla waar u op de top een geweldig panorama ziet van 
de stad, de eilandjes, de fjorden en de omliggende bergen. 

DAG 7 • ZA 3 JUNI • BERGEN
Vandaag verkennen we Bergen tijdens een inbegrepen 
stadswandeling. In het gezellige stadscentrum zal uw oog meteen 
vallen op de gele, witte en rode houten huizen van de Bryggenwijk. 
Deze historische gebouwen werden eeuwenlang gebruikt door 
handelaars. Vandaag zijn ze beschermd UNESCO-Werelderfgoed en 
een echte trekpleister.

DAG 8 • ZO 4 JUNI • HAUGESUND
Rondom Haugesund zijn er tal van mogelijkheden om de Noorse 
natuurpracht te ervaren. Ten noorden van de stad ligt de Folgefonna-
gletsjer en ten zuiden het Lysefjord. U kunt ook een excursie maken 
naar de Langfoss waterval, waar het water ruim 600 meter naar 
beneden dendert! 

DAG 9 • MA 5 JUNI • STAVANGER
Op wandelafstand van de haven bevindt zich de geplaveide 
binnenstad van Stavanger, met haar historische houten huisjes in de 
typische witte kleur. Vanuit Stavanger kunt u ook een uitstap maken 
naar het nabijgelegen Lysefjord en de bekende rotsformatie, de 
Preekstoel.

DAG 10 • DI 6 JUNI • KRISTIANSAND
Dankzij de Golfstroom geniet Kristiansand het hele jaar door van 
zachte temperaturen. Veel Noren – onder wie de koninklijke familie - 
hebben daarom een buitenverblijf op de eilandjes voor de kust.

DAG 11 • WO 7 JUNI • AARHUS
Aarhus is de tweede grootste stad van Denemarken. In het centrum 
ervaar je alle troeven van deze bruisende stad, van haar moderne 
architectuur en hedendaagse musea tot haar trendy winkelzaken en 
hippe eettentjes. Bezoek ook het openluchtmuseum Den Gamle By 
(de Oude Stad), waar de geplaveide straatjes en historische gebouwen 
een indruk geven van hoe men hier vroeger leefde.

DAG 12 • DO 8 JUNI • KOPENHAGEN
Na het ontbijt gaan we van boord. We bezoeken Kopenhagen tijdens 
een inbegrepen citytour met vrije tijd voor de lunch op eigen 
gelegenheid. Daarna transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Brussel 
en transfer terug naar de diverse afstapplaatsen.NIEUW STATENDAM
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13
nachten Nieuw Amsterdam 2 juni 2023

Alaska

Combinatiereis Cruise & Trein
Alaska’s fabelachtige schoonheid valt amper met woorden te beschrijven. De gletsjers, fjorden, 
bossen, meren en bergtoppen maken van The Last Frontier een bestemming die bij vele reizigers 
bovenaan het wenslijstje staat. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele iconische 
wilde dieren in de nationale parken: van beren en elanden tot wolven en kariboes. Met een beetje 
geluk spot u in de diepe baaien zelfs orka’s en walvissen die sierlijk uit het water opduiken.

Tijdens deze begeleide groepsreis ontdekt u Alaska in al haar facetten. Tijdens het eerste luik 
verkennen we het zuidoosten met het cruiseschip Nieuw Amsterdam. Onderweg ziet u prachtige 
kustlijnen, inheemse culturen, verbazingwekkende gletsjers en sfeervolle stadjes. Daarna volgt 
een 4-daagse landreis, met twee volle dagen in het ongerepte Denali National Park en met een 
onvergetelijke treinrit met de McKinley Explorer.

Drie troeven  
van deze cruise 

 
 Cruise met een 

vierdaagse landreis

 
Twee volle dagen in 
Denali National Park

 
Begeleide reis met 

kleine groep

• Binnenhut cat. L  € 4.395 p.p.
• Buitenhut cat. F  € 4.695 p.p.
• Balkonhut cat. VD  € 4.895 p.p.
• Signature Suite cat. SY  € 5.198 p.p.

Extra inbegrepen SelectTogether-voordelen
• City tour in Vancouver
•  Maaltijden tijdens de landreis  
 (3x ontbijt, 2x lunch, 4x diner)

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Vluchten heen en terug in economy class (met overstap)
• 2 nachten verblijf in Vancouver (4* met ontbijt)
• 7 nachten cruise in volpension
• Landreis met maaltijden volgens programma
• Treinreis met McKinley Explorer naar Denali
• 3 nachten verblijf in de McKinley Chalet Resort
• Tundra Wilderness Tour in Denali NP (incl. lunchpakket)
• 1 nacht in Anchorage (3*)
• Vermelde transfers op dag 1,3, 10, 13, 14
• Havengelden en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: Dranken, niet vermelde maaltijden, excursies, fooien 
($15,50 pp / nacht tijdens cruise), ETA- en ESTA-reistoestemming, niet 
vermelde diensten

natuur explore



BEGELEIDE CRUISE SelectTogetherCruises

REISPROGRAMMA

13

Glacier Bay
National Park

VancouverVancouver

Juneau

Ketchikan

Denali National
Park

AnchorageAnchorage
Whittier

Skagway

Inside
Passage

College Fjord

VAARROUTE

KETCHIKAN

DENALI NATIONAL PARK

DAG 1 • VR 2 JUNI • HEENREIS
Vlucht naar Vancouver en transfer naar het hotel. Vrije avond en 
overnachting.

DAG 2 • ZA 3 JUNI • VANCOUVER  (O)
Zaterdagochtend verkennen we de stad tijdens een city tour. Vrije 
middag en avond. Overnachting in het hotel. 

DAG 3 • ZO 4 JUNI • VANCOUVER   (O-L-D)
De volgende dag gaan we naar de haven voor de inscheping. Het 
schip vertrekt rond 16u en vaart bij het verlaten van Vancouver onder 
de imposante Lion’s Gate Bridge door, een moment dat u niet mag 
missen!  

DAG 4 • MA 5 JUNI • INSIDE PASSAGE   (O-L-D)
Vandaag vaart het schip door de Inside Passage, een prachtige 
vaarroute tussen de ontelbare eilanden voor de kust van Brits-
Columbia en Alaska.

DAG 5 • DI 6 JUNI • KETCHIKAN   (O-L-D)
Dit kleine stadje staat bekend om haar rijke inheemse cultuur, 
zalmvisserij en de prachtige Misty Fjords, een spectaculair 
natuurgebied.

DAG 6 • WO 7 JUNI • JUNEAU   (O-L-D)
Vandaag meren we aan in Alaska’s hoofdstad. Onze excursietips: 
bezoek de nabijgelegen gletsjers en fjorden of maak een boottocht 
om walvissen te spotten.

DAG 7 • DO 8 JUNI • SKAGWAY   (O-L-D)
Tijdens de gloriedagen van de goudkoorts was Skagway de grootste 
stad van Alaska. Bekijk de gerestaureerde gebouwen van het Klondike 
Gold Rush National Historical Park of ga mee op de treinrit met de 
antieke White Pass & Yukon spoorlijn door de wildernis.

DAG 8 • VR 9 JUNI • GLACIER BAY   (O-L-D)
Vandaag varen we door het onaangeroerde nationale park Glacier Bay, 
waar kilometerslange gletsjers en hoge bergpieken het landschap 
domineren. Via het intercomsysteem geeft een ranger van het park 
uitgebreid commentaar (Engelstalig).

DAG 9 • ZA 10 JUNI • COLLEGE FJORD    (O-L-D)
Tussen de besneeuwde bergpieken van het College Fjord kronkelen 
kilometerslange gletsjers uiterst langzaam langs de bergwand naar 
beneden. Samen vormen ze een ijzig schouwspel, een betoverende 
wereld van sneeuw, ijs en water. Op deze onaangeroerde plaats, waar 
de tijd lijkt stil te staan en waar de beschaving o zo veraf lijkt, ervaart 
u ten volle de wonderbaarlijke pracht van Alaska's wilde natuur.

DAG 10 • ZO 11 JUNI • WHITTIER – DENALI NATIONAL PARK   (O-L-D)
Na het ontbijt gaan we van boord en nemen we de trein richting 
Denali (± 9 uur, lunch incl.). De glazen koepelramen bieden onderweg 
een panoramisch uitzicht over de ongerepte natuur. Aankomst in het 
station en transfer naar de McKinley Lodge. Diner en overnachting.

DAG 11 EN 12 • MA-DI 12 EN 13 JUN • DENALI NATIONAL PARK   (O-D)
Onze tweedaagse in Denali start met de Tundra Wilderness Tour 
(± 9 uur, incl. lunchpakket). Deze excursie brengt u tot diep in het 
nationale park en biedt de kans om iconische wilde dieren te zien 
zoals grizzlyberen en elanden.
De volgende dag kunt u op eigen gelegenheid kiezen uit één van de 
vele excursies om Denali verder te verkennen.

DAG 13 • WO 14 JUNI  • ANCHORAGE   (O-L-D)
Na het ontbijt nemen we de autocar naar Anchorage, de grootste stad 
van Alaska. Onderweg stoppen we voor de lunch (inbegrepen). Diner  
en overnachting.

DAG 14  • DO 15 JUNI • TERUGREIS 
Vrije ochtend. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 
Aankomst in België op 16 juni.

( O = Ontbijt, L = Lunch, D = Diner )ALASKA PER TREIN
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nachten Rotterdam 22 juli 2023

Noorse fjorden

Het magische Noorwegen 
Zin om de betoverend mooie Noorse fjorden in het echt te bewonderen? Twijfel niet langer en 
stap aan boord! De eerste bestemming van de reis is Oslo, waar het Vikingverleden en de moderne 
levensstijl beiden aanwezig zijn. De dag erna komt Kristiansand aan bod, een aangename kuststad 
waar veel Noren, zelfs de koninklijke familie, een buitenverblijf hebben. De volgende dag kunt u 
opnieuw de fjorden in al hun glorie aanschouwen. Nabij Stavanger ligt namelijk het Lysefjord, met 
zijn imposante rotsformatie ‘De Preekstoel’. Tot slot bezoekt u Flåm, gekend voor zijn magnifieke 
treinrit doorheen de bergen en het fjordenlandschap.

Uw cruiseschip is de luxueuze Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip van rederij Holland America 
Line. Ze kwam in 2021 in de vaart en combineert moderne faciliteiten met klassieke maritieme 
traditie. Aan boord zijn er Nederlandstalige receptionisten en er zijn ook Nederlandstalige excursies, 
dagprogramma’s, en menukaarten beschikbaar. Gedurende de reis kunt u rekenen op onze 
reisbegeleider die de praktische zaken regelt en meegaat tijdens de optionele ‘excursies in de kijker’.

Drie troeven  
van deze cruise 

 
Transfers vanaf 

België naar 
Amsterdam

 
Nederlandstalige 
reisbegeleiding

 
 Modern nieuw 

cruiseschip

• Binnenhut cat. L  € 1.475 p.p.
• Buitenhut cat. F  € 1.775 p.p.
• Balkonhut cat. VH  € 1.875 p.p.
• Balkonhut cat. VE  € 1.995 p.p.

Alternatieve vertrekdata in 2023
We bieden deze cruise ook aan op individuele basis, 
zonder reisbegeleiding. Er zijn vier andere vertrekdata in 
2023. Zie blz. 27 voor info en prijzen.

Vroegboekactie
Inclusief het Signature Drankenpakket

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise in volpension
• Signature Drankenpakket
• Gebruik van de openbare faciliteiten aan boord
• Livemuziek in de bars en voorstellingen in het theater
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen: Oostende, Loppem, Gentbrugge, Antwerpen

Niet inbegrepen: verzekeringen, excursies, fooien ($15,50 p.p. / nacht), 
dranken buiten drankenpakket, niet-vermelde diensten

natuur dichtbij
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VAARROUTE

HET CENTRUM VAN OSLO

FLAM

DAG 1 • ZA 22 JULI • AMSTERDAM

De cruise begint in Amsterdam. U kunt vertrekken vanuit België 

dankzij de inbegrepen transfers met opstapplaatsen in Oostende, 

Loppem, Gent en Antwerpen.

DAG 2 • ZO 23 JULI • DAG OP ZEE

Vandaag geniet u van een ontspannende zeedag. Maak gebruik 

van de vele faciliteiten op dit prachtige nieuwe schip. Sluit de dag 

af met een voorstelling in het theater of een drankje in één van de 

uitgaansgelegenheden.

DAG 3 • MA 24 JULI • OSLO EN CRUISE DOOR HET OSLOFJORD

De Noorse hoofdstad combineert moderne architectuur, musea 

van wereldklasse en de geschiedenis van de Vikingen. Oslo is 

heuvelachtig en rijk aan natuur; twee derde van de stad bestaat uit 

beschermd groen. Er zijn talrijke bezienswaardigheden, waaronder 

het Koninklijk Paleis, het moderne operahuis en het Vigeland-park. 

In dit park staan er maar liefst 212 beelden, allen gemaakt door de 

bekende Noorse kunstenaar Gustav Vigeland.

DAG 4 • DI 25 JULI • KRISTIANSAND

Kristiansand is de vijfde grootste stad van Noorwegen. Vanaf 

de cruiseterminal wandelt u makkelijk naar het nabijgelegen 

stadscentrum. Onderweg passeert u verschillende parken, een fort uit 

de zeventiende eeuw en de ‘Fiskebrygga’ (vismarkt). Stop voor een 

picknick in het Raven’s Valley park of maak een pittoreske rondvaart 

tussen de ontelbare eilandjes voor de kust. Veel Noren hebben er een 

buitenverblijf, waaronder ook de koninklijke familie.

DAG 5 • WO 26 JULI • STAVANGER

De geplaveide binnenstad van Stavanger heeft een gezellige 

historische kern met houten huisjes in de typische witte kleur. U 

vindt er ook een unieke Anglo-Normandische kathedraal, de oudste 

van Noorwegen. Vanuit Stavanger kunt u een uitstap maken naar 

het nabijgelegen Lysefjord met de indrukwekkende rotsformatie, de 

Preekstoel.

DAG 6 • DO 27 JULI • FLÅM EN CRUISE DOOR HET SOGNEFJORD

Aan de voet van steile kliffen, diep verscholen in het Aurlandsfjord, 

vinden we het dorpje Flåm. Hier kunt u een rit maken met de 

legendarische Flåm-spoorweg, één van de mooiste en steilste ritten 

ter wereld! Tijdens het twintig kilometer lange traject klimt de trein 

naar het bergdorpje Myrdal, 865 meter hoger dan Flåm. Onderweg 

ziet u kletterende watervallen, kabbelende rivieren, serene bossen 

en panoramische uitzichten over het fjord. In de namiddag vaart het 

schip doorheen het Sognefjord, het derde grootste fjord ter wereld.

DAG 7 • VR 28 JULI • DAG OP ZEE

Na vier rijkgevulde dagen in Noorwegen vaart de Rotterdam terug 

richting Nederland. Geniet van een ontspannende dag en maak 

gebruik van de vele voorzieningen aan boord.

DAG 8 • ZA 29 JULI • AMSTERDAM

Aankomst ‘s ochtends in Amsterdam. Na het ontbijt gaat u van boord 

en brengt de autocar ons terug naar België.ROTTERDAM
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8
nachten VIVA TWO 2 afreisdata

Donau Riviercruise

Steden van kunst en cultuur 
Ontdek een schat aan cultuur, geschiedenis en kunst tijdens een ontspannen riviercruise op de 
sprookjesachtige Donau. Alle hoogtepunten komen aan bod. U bezoekt niet alleen het keizerlijke 
Wenen en het charmante Bratislava, ook het bruisende Boedapest en de cultuurstad Linz staan 
op het programma. Enkele bezienswaardigheden van deze gevarieerde reis zijn onder meer de 
indrukwekkende benedictijnse abdij van Melk, het spectaculaire Schloss Schönbrunn in Wenen en 
de natuurpracht van de Oostenrijkse Wachauvallei.

Tijdens elke afreis gaat er een Nederlandstalige reisbegeleider mee en voorzien we autocartransfers 
met verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen. Rederij VIVA Cruises staat bekend voor haar 
kwaliteitsvolle reizen, steeds op basis van een all inclusive formule waarbij het volpension, de 
dranken, de minibar, de fooien en WiFi standaard inbegrepen zijn. De 5* VIVA TWO is het allernieuwste 
schip van de rederij (bouwjaar 2023).

Drie troeven  
van deze cruise 

 
Met Wenen, 

Boedapest en meer

 
Alle excursies 
inbegrepen

 
 Uitgebreide All 

Inclusive Formule

• Hut met vast raam (benedendek) € 1.995 p.p.
• Hut met Frans balkon (middendek) € 2.265 p.p.
• Hut met Frans balkon (bovendek) € 2.460 p.p.
• Suite met Frans balkon (bovendek) € 2.960 p.p.

Deze reizen worden georganiseerd in samenwerking met 
Carolus Premiumtours

Vertrekdata
9 juni of 26 juli

• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Transfers per luxe autocar naar Passau* (h/t)
• Overnachting in een 4* hotel inclusief diner en ontbijt
• Riviercruise van 7 nachten
• Alle excursies ter plekke met luxe autocar
• Volpension vanaf diner op dag 2 t.e.m. ontbijt op dag 9
• Ruime selectie dranken aan boord
• Dranken uit de minibar
• WiFi aan boord
• Fooien voor het boordpersoneel
• Welkomstcocktail
• Btw en alle verblijfs-, haven- en wegentaksen
*Opstapplaatsen: Oostende, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mol 
en Hasselt

Niet inbegrepen: verzekeringen, inkomgelden (ca. €60), lunch op dag 
1-2-9, niet-vermelde diensten

cultuur comfort
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VAARROUTE

ABDIJ VAN MELK

DE HOFBURG IN WENEN

DAG 1 • HEENREIS

Vertrek ’s morgens via de Duitse autowegen met de nodige stops 

onderweg. Overnachting in een 4*-hotel in de omgeving van Passau.

DAG 2 • PASSAU (DUITSLAND)

Na het ontbijt verkennen we het historische hart van Passau, een 

verrassende stad met charme en flair, gelegen aan de samenvloeiing 

van drie rivieren. Vrije lunch. In de namiddag gaan we aan boord. Start 

van de riviercruise.

DAG 3 • MELK (OOSTENRIJK)

Hoog boven de Donau ligt een imposante benedictijnerabdij, één van 

de mooiste barokke bouwwerken van Oostenrijk. Al eeuwenlang is de 

abdij van Melk het intellectuele en spirituele centrum van het land. 

We bezoeken het Stiftsmuseum, de marmerzaal, de bibliotheek en de 

abdijkerk. Tijdens de lunch zetten we koers richting Esztergom.

DAG 4 • ESZTERGOM – BOEDAPEST (HONGARIJE)

Vroeg in de ochtend meren we aan in de koninklijke stad Esztergom. 

De stad is de zetel van het aartsbisdom en de neoklassieke basiliek 

is zowel de grootste kerk als het hoogste gebouw van het land. Lunch 

aan boord. Aankomst in Boedapest omstreeks 15.30 uur. De 

Donaurivier splitst de stad in twee delen, Boeda en Pest. Vandaag 

ontdekken we Pest tijdens een rondrit langs bezienswaardigheden 

als het Heldenplein, de Joodse Synagoge,... 

DAG 5 • BOEDAPEST (HONGARIJE)

In de voormiddag gaan we naar de burchtwijk, het oudste deel 

van Boeda. We verkennen de burchtheuvel met z’n vele gotische 

gebouwen, de Matthiaskerk, het Vissersbastion en de pleinen van 

het Koninklijk Paleis. Lunch aan boord terwijl we koers zetten richting 

Bratislava.

DAG 6 • BRATISLAVA (SLOVAKIJE)

’s Morgens meren we aan in Bratislava, de stad waar de oude glans 

van de Habsburgse tijden zich verbindt met de charme van een 

jonge Slovaakse hoofdstad. We maken een rondrit en een geleide 

wandeling door de oude stad met haar vele monumenten. Het schip 

vertrekt tijdens de lunch richting Wenen.

DAG 7 • WENEN (OOSTENRIJK)

Na het ontbijt vertrekken we voor een stadsrondrit langs alle 

historisch belangrijke bezienswaardigheden. We stoppen aan Schloss 

Belvedere voor een wandeling door het park en maken daarna een 

wandeling door het oude stadscentrum van Wenen met een bezoek 

aan de Stephansdom. Lunch aan boord. In de namiddag bezoeken we 

Schönbrunn.

DAG 8 • LINZ (OOSTENRIJK)

We starten de dag met een bezoek aan het Mauthausen-gedenkteken. 

De site van het voormalige grootste concentratiekamp van Oostenrijk 

is een ingetogen herdenkingsplaats geworden met een museum en 

sculpturen als eerbetoon aan de slachtoffers. 

Linz, schilderachtig gelegen aan de oevers van de Donau, betovert 

bezoekers vooral met een grote hoeveelheid onovertroffen charme. 

In de hoofdstad van Opper-Oostenrijk kunt u niet alleen smullen 

van de heerlijke Linz-cake, maar ook van bezienswaardigheden zoals 

de 539 meter hoge Pöstlingberg, het Ars Electronica Center en de 

Mariendom met zijn prachtige glas-in-loodramen.

DAG 9 • TERUGREIS VANUIT PASSAU

In de ochtend komt het schip aan in Passau. Na het ontbijt vangen we 

de terugreis naar België aan met een vrije lunch onderweg.VIVA TWO
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7
nachten Viva Voyage 17 juni of 30 sept.

Rhône & Saône Riviercruise

Van Bourgondië tot de Provence
Aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône ligt Lyon, het vertrekpunt van deze 8-daagse all 
inclusive riviercruise. In het eerste luik van de reis varen we op de Rhône zuidwaarts richting de 
Provence! Onderweg zijn er tal van trekpleisters, waaronder de Romeinse monumenten in Arles, de 
pauselijke stad Avignon en de wonderschone natuurpracht van de Ardèche. Daarna keren we terug 
naar Lyon en volgen we de Saône. Deze rivier brengt ons naar Bourgondië, waar historische steden 
en idyllische dorpjes omringd worden door wijngaarden van wereldklasse.

Aan boord van VIVA Cruises is al het nodige comfort aanwezig om zorgeloos en ontspannen te reizen. 
De rederij hanteert een zeer uitgebreide All Inclusive Formule waarbij de maaltijden, de dranken, de 
fooien en zelfs de minibar inbegrepen zijn. De aanwezige reisbegeleider zorgt er bovendien voor dat 
alles vlot verloopt en de autocartransfers brengen u comfortabel heen en terug van België naar Lyon.

Drie troeven  
van deze cruise 

 
Met reisbegeleiding 

en vervoer 
vanuit België

 
Uitgebreide All 

Inclusive

 
Alle excursies 
inbegrepen

17 juni
• Hut met vast raam (benedendek) € 1.880 p.p.
• Hut met Frans balkon (middendek)  € 2.180 p.p.
• Hut met Frans balkon (bovendek)  € 2.330 p.p.

30 september
• Hut met vast raam (benedendek) € 1.775 p.p.
• Hut met Frans balkon (middendek)  € 2.075 p.p.
• Hut met Frans balkon (bovendek)  € 2.230 p.p.

Deze reizen worden georganiseerd in samenwerking met 
Carolus Premiumtours

• Heen- en terugreis per luxe autocar
• Alle excursies met Nederlandstalige reisbegeleiding
• Cruise van 7 nachten volgens vaarschema
• Volpension vanaf diner op dag 1 t.e.m. ontbijt op dag 8
• Welkomstcocktail en galadiner met de kapitein
• Ruime selectie kwalitatieve dranken aan boord
• WiFi aan boord
• Dranken uit de minibar
• Fooien voor het boordpersoneel
• Gebruik van de openbare faciliteiten aan boord
• Btw, wegen- verblijf- en haventaksen

*Opstapplaatsen: Oostende, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mol 
en Hasselt

Niet inbegrepen: inkomgelden (ca.€60), verzekeringen, niet-vermelde 

diensten, lunch op dag 1 en 8

charme comfort
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VAARROUTE

BOURGONDIË

PONT D'AVIGNON

DAG 1  • HEENREIS NAAR LYON

Heenreis naar Lyon vanuit België. Inscheping en ontvangst aan boord. 
Omstreeks 18u00 vertrekt het schip naar de eerste bestemming.

DAG 2 • CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - AVIGNON

In de ochtend varen we doorheen de Rhônevallei richting het 
zuiden. Na de lunch gaan we van boord in Châteauneuf-du-Pape. 
Vandaag is de regio bekend voor haar wijnen maar ooit stond hier 
de zomerresidentie van de paus! We bezoeken de ruïnes van het 
pauselijke kasteel en rijden daarna verder naar Avignon, waar het 
schip ondertussen is aangemeerd.

DAG 3 • AVIGNON – ARLES

In de ochtend bezoeken we te voet Avignon, bekend voor de pont 
d’Avignon en voor haar pauselijke residentie, het Palais des Papes. 
Het paleis wordt omringd door de intacte middeleeuwse stadsmuren 
en tal van andere historische gebouwen.
Rond de middag varen we naar Arles, waar we enkele uren later 
toekomen. Al wandelend doorheen de stad, met haar oude stadswallen 
en historisch Werelderfgoed, lijkt het alsof je terugkeert in de tijd. Het 
meest befaamde bouwwerk is het Romeinse amfitheater. Vincent Van 
Gogh woonde ruim een jaar in de stad en legde veel plekken in Arles 
vast op doek. We bezoeken de hoogtepunten tijdens een geleide 
stadswandeling.

DAG 4  • VIVIERS

Viviers is een rustige gemeente in de Ardèche met een zuiderse sfeer 
en een imposante kathedraal, waarvan het oudste deel dateert uit 
de elfde eeuw. Samen met de reisleider maken we een boeiende 
wandeling. Indien mogelijk maken we ook een rit met de autocar door 
de Ardèche met zijn sfeervolle dorpjes en weelderige natuur.

DAG 5  • LYON

Lyon staat bol van cultuur en schilderachtige wijken, en draagt een 
bijzonder rijk verleden met zich mee. Een stadsrondrit langs de 
voornaamste bezienswaardigheden en ronddwalen in de wijk Vieux 
Lyon met haar schitterende oude gebouwen, gezellige pleintjes en 
traboules (smalle overdekte steegjes) zijn een absolute must. Tijdens 
een bezoek aan de Notre-Dame de Fourvière worden we verwend 
met een prachtig zicht op de oude binnenstad.

DAG 6  • CHALON-SUR-SAÔNE – TOURNUS – MÂCON

Vanuit Chalon-sur-Saône rijden we door het wijngebied de Côte 
d’Or, het hart van de Bourgogne, richting Beaune. Deze oude stad, 
omringd door middeleeuwse wallen, is beroemd om haar aanzienlijke 
productie van Bourgondische wijnen.  
Na de middag varen we verder naar Tournus. De plaatselijke abdij, 
gebouwd in de elfde eeuw, is één van de oudste en grootste in zijn 
soort in Frankrijk. Ook Hôtel-Dieu is het bezoeken waard. Dit oude 
hospitaal uit de zeventiende eeuw heeft nog steeds zijn originele 
slaapzalen en apotheek. We blijven enkele uren ter plaatse en varen 
vervolgens verder naar Mâcon (aankomst rond 21u30).

DAG 7 • MÂCON

Na het ontbijt rijden we richting Cluny. De abdij van Cluny was in 
de middeleeuwen één van de machtigste en meest invloedrijke 
benedictijnerabdijen van de westerse wereld.
Mâcon zelf is een gezellige stadje aan de oever van de Saône, dat 
bezoekers heel wat te bieden heeft. In het historisch centrum zijn nog 
veel eeuwenoude monumenten te vinden. Daarnaast heeft Mâcon 
een aangenaam zuidelijk karakter en de regio kent een lange traditie 
van wijnbouw.

DAG 8 • TERUGREIS VANAF LYON

Na het ontbijt vatten we de terugweg naar België aan. Vrije lunch 
onderweg.VIVA VOYAGE
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Middellandse Zee

Nazomeren in Spanje en Portugal
Op deze 11-daagse reis dompelen we onszelf helemaal onder in de sfeer en de cultuur van het 
Iberische Schiereiland. Met vertrek vanuit Barcelona varen we eerst richting Mallorca en Valencia, 
twee populaire vakantieoorden waar het heerlijk vertoeven is. Daarna gaan we nog verder zuidwaarts 
en trekken we naar Andalusië. Met Málaga en Cádiz als uitvalsbasis kunt u deze prachtige regio 
verkennen met haar hoogtepunten zoals Granada, Cordoba en Sevilla. Na dit rijkgevulde Spaanse 
avontuur sluiten we onze reis af in Portugal, waar we Porto bezoeken om tot slot aan te komen in onze 
eindbestemming Lissabon.

Uw tweede thuis tijdens deze Middellandse Zeecruise is de Celebrity Infinity, een schip van de 
premium rederij Celebrity Cruises. Aan boord geniet u van vele faciliteiten, een verfijnde keuken en 
de attente service waar Celebrity voor bekend staat. U reist op basis van een All Inclusive Formule 
waarbij het volpension, de dranken, fooien én internet aan boord inbegrepen zijn.

Drie troeven  

van deze cruise 

 

All Inclusive formule

 

Begeleide reis met 

kleinere groep

 

Twee volle dagen 

in Málaga

• Binnenhut cat. I1 € 2.495 p.p.
• Buitenhut cat. D0  € 2.795 p.p.
• Balkonhut cat. V1 € 3.195 p.p.
• Concierge Balkonhut cat. C1 € 3.595 p.p.

Alternatieve data in 2023
2 oktober (prijs op aanvraag – geen reisbegeleiding)

• Nederlandstalige reisbegeleiding (min. 15 deelnemers)
• Retourvluchten vanuit Brussel in economy class
• Hotelovernachting in Barcelona (incl. ontbijt)
• Vermelde transfers op dag 1, 2 en 11
• Cruise in volpension
• Drankenpakket ‘Classic’
• WiFi aan boord
• Fooien voor de bemanning
• Livemuziek in de bars en shows in het theater
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: verzekeringen, excursies, dranken buiten het pakket, 

diner op dag 1, niet-vermelde diensten

explore comfort



BEGELEIDE CRUISE SelectTogetherCruises

REISPROGRAMMA

21

VAARROUTE

SEVILLA

PORTO

DAG 1  • VR 20 OKTOBER  •  HEENREIS NAAR BARCELONA

Afspraak op Brussels Airport voor de heenvlucht. Aangekomen in 

Barcelona brengt een transfer u naar het hotel waar we overnachten. 

Vrije avond.

DAG 2  •  ZA 21 OKTOBER  •  BARCELONA (SPANJE)

Ontbijt in het hotel. In de voormiddag brengt een transfer ons naar de 

haven. Inscheping en start van de cruise. In de late namiddag vertrekt 

het schip.

DAG 3  •  ZO 22 OKTOBER  •  PALMA DE MALLORCA (SPANJE)

Palma is beroemd om haar opgewekte ziel, bedrijvige haven en 

bruisende atmosfeer. Het hart van Palma de Mallorca ligt in de 

ommuurde oude stad. Binnen de stadswallen zijn er talloze winkels, 

gezellige terrasjes, levendige pleinen en een prachtige kathedraal.

DAG 4  •  MA 23 OKTOBER  •  VALENCIA (SPANJE)

Als stad heeft Valencia een indrukwekkende verzameling aan 

monumenten en bezienswaardigheden. Het uithangbord is 

ongetwijfeld de Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Stad van 

Kunst en Wetenschap. Het complex, met onder meer een concerthal, 

operagebouw en diverse musea, is wereldberoemd omwille van haar 

moderne architectuur ontworpen door Santiago Calatrava.

DAG 5  •  DI 24 OKTOBER   •   DAG OP ZEE

DAG 6 EN 7  •  WO EN DO 25-26 OKTOBER  •  MÁLAGA (SPANJE)

De komende twee dagen blijft de Infinity in Málaga. Hierdoor is er 

ruim voldoende tijd om de stad en de streek te verkennen. Maak een 

gezellige wandeling door het centrum en bewonder de prachtige 

kathedraal en het Alcazabafort, gebouwd door de Moren in de 11de 

eeuw. In het centrum vindt u ook het geboortehuis van Pablo Picasso. 

In het Museo Picasso hangen ruim tweehonderd werken van Malaga’s 

bekendste zoon.

In de ruimere regio zijn er nog tal van andere bezienswaardigheden. 

Het Alhambrapaleis te Granada, het pittoreske Córdoba of het witte 

bergdorpje Mijas zijn enkele mogelijkheden. Of snuif de vakantiesfeer 

op aan de Costa del Sol, in badplaatsen als Marbella, Puerto Banús en 

Torremolinos.

DAG 8  •  VR 27 OKTOBER  •  CÁDIZ (SPANJE)

Cádiz ligt op een nauw schiereiland en is bijna volledig omringd door 

water. De stad werd meer dan drieduizend jaar geleden gesticht en is 

daarmee één van de oudste steden van Europa. Het centrum telt vele 

historische gebouwen die het bezoeken waard zijn. Vanuit Cádiz kun 

je ook makkelijk een excursie maken naar het nabijgelegen Sevilla of 

Jerez de la Frontera.

DAG 9  •  ZA 28 OKTOBER  •  DAG OP ZEE

DAG 10  •  ZO 29 OKTOBER  •  PORTO (PORTUGAL)

Ontdek een van de oudste steden van Europa waarvan het historisch 

centrum door UNESCO als Werelderfgoed wordt beschermd. 

Bewonder de intacte, historische wijken, de grillige straatjes, de 

booghuizen en schitterende kerken. Maar Porto, dat is bovenal de 

portwijn: in Vila Nova de Gaia strekken de kelders zich uit tot zover 

het oog reikt.

DAG 11  •  MA 30 OKTOBER  •  LISSABON (PORTUGAL)

Na het ontbijt gaan we van boord. Transfer naar de luchthaven en 

vlucht naar Brussel. Einde van de reis.CELEBRITY INFINITY
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8
nachten VIVA TWO 28 december

Nieuwjaarscruise Donau

Met Boedapest, Wenen en meer
Wals met ons het jaar 2024 in, tijdens deze feestelijke nieuwjaarscruise langs de mooiste steden 
aan de wonderschone Donau. Tijdens deze cruise genieten we o.a. van het verbluffende landschap 
van de Wachau-vallei, verkennen we de kronkelende straatjes van het middeleeuwse Bratislava en 
genieten we van de keizerlijke pracht in Wenen en Boedapest. Op oudejaarsavond meert het schip 
aan in Boedapest, ongetwijfeld het hoogtepunt van deze reis!

Ons varende luxehotel brengt ons comfortabel van de ene plek naar de andere terwijl we onderweg 
getrakteerd worden op prachtige uitzichten van de voorbijglijdende landschappen. VIVA Cruises 
staat bekend voor haar kwaliteitsvolle reizen, steeds op basis van een All Inclusive Formule waarbij 
het volpension, de dranken, de minibar, de fooien en WiFi standaard inbegrepen zijn. De 5* VIVA TWO 
is het allernieuwste schip van de rederij, gebouwd in 2023.

Drie troeven  

van deze cruise 

 

Vier Nieuwjaar 

in Boedapest

 

Gloednieuw 5* schip

 

Uitgebreide All 

Inclusive Formule

• Hut met vast raam (benedendek) € 1.785 p.p.
• Hut met Frans balkon (middendek)  € 2.030 p.p.
• Hut met Frans balkon (bovendek) € 2.230 p.p.
• Suite met Frans balkon (bovendek) € 2.730 p.p.

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met 
Carolus Premiumtours

• Nederlandstalige reisbegeleiding
• Transfers per luxe autocar naar Passau* (h/t)
• Overnachting in een 4* hotel inclusief diner en ontbijt
• Cruise van 7 nachten volgens vaarschema
• Alle excursies ter plekke met een luxe autocar
• Volpension vanaf diner op dag 2 t.e.m. ontbijt op dag 9
• Ruime selectie dranken aan boord
• Dranken uit de minibar
• WiFi aan boord
• Fooien voor het boordpersoneel
• Gebruik van de openbare faciliteiten aan boord
• Btw en alle verblijfs-, haven- en wegentaksen
*Opstapplaatsen: Oostende, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mol 
en Hasselt

Niet inbegrepen: verzekeringen, inkomgelden (ca.€60), lunch op dag 
1-2-9, niet-vermelde diensten

cultuur comfort
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VAARROUTE

ESZTERGOM

LINZER KOEKJE

DAG 1 • DO 28 DECEMBER • HEENREIS

Heenreis via de Duitse autowegen met de nodige stops onderweg 
richting de omgeving van Regensburg. Diner en overnachting in het 
hotel.

DAG 2  • VR 29 DECEMBER  • PASSAU (DUITSLAND)

Na het ontbijt rijden we verder richting Passau. We verkennen 
het historische hart van deze verrassende stad, gelegen aan de 
samenvloeiing de rivieren de Ilz, de Inn en de Donau. Vrije lunch. In 
de namiddag gaan we aan boord en gaat onze riviercruise van start.

DAG 3 • ZA 30 DECEMBER • BRATISLAVA (SLOVAKIJE)

’s Ochtends genieten we aan boord van de voorbijglijdende 
landschappen langs de oevers van de Donau. In de namiddag 
meren we aan in Bratislava, de Slovaakse hoofdstad. We maken een 
rondrit en een geleide wandeling door de oude stad met haar vele 
monumenten die recent in al hun glorie gerestaureerd werden.

DAG 4  • ZO 31 DECEMBER • BOEDAPEST (HONGARIJE)

De aanblik bij het binnenvaren van de Hongaarse hoofdstad, 
de koningin van de Donau, is onvergetelijk. Het neogotische 
parlementsgebouw springt onmiddellijk in het oog. Vandaag 
ontdekken we het stadsdeel Pest. We maken een stadsrondrit langs 
bezienswaardigheden als het Heldenplein en de Joodse Synagoge. 
Daarna wacht er ons een feestelijke avond met een voortreffelijk 
eindejaarsmenu. Zodra de klok middernacht slaat, vieren we de 
jaarwisseling terwijl vuurwerk de hemel boven Boedapest verlicht.

DAG 5 • MA 1 JANUAR • BOEDAPEST - SZENTENDRE (HONGARIJE)

In de ochtend gaan we naar de burchtwijk, het oude stadsdeel 
Boeda. We verkennen de burchtheuvel met z’n gotische gebouwen, 
de Matthiaskerk, het Vissersbastion en de pleinen van het Koninklijk 
Paleis. Na de lunch stappen we in de autocar en rijden naar 
Szentendre, een stadje dat lange tijd een toevluchtsoord is geweest 
voor kunstenaars, beeldhouwers, schrijvers en dichters. De plaats 
fascineert met zijn oude architectuur, orthodoxe kathedralen, talrijke 
musea en galerijen.  

DAG 6 • DI 2 JANUARI  • ESZTERGOM (HONGARIJE)

Vroeg in de ochtend meren we aan in de koninklijke stad Esztergom, de 
plek waar St. Stephen, de eerste koning van Hongarije, werd gekroond 
in de elfde eeuw. De stad is ook de zetel van het aartsbisdom en in 
overeenstemming met zijn status is de basiliek van Esztergom zowel 
de grootste kerk als het hoogste gebouw van het land. Lunch aan 
boord. In de namiddag varen we. 

DAG 7 • WO 3 JANUARI  • WENEN (OOSTENRIJK)

Na een ontspannende nachtrust en een lekker ontbijt verkennen 
we Wenen tijdens een stadsrondrit langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden. We stoppen aan Schloss Belvedere voor een 
wandeling door het park en maken een wandeling door het oude 
stadscentrum met een bezoek aan de Stephansdom. Lunch aan 
boord. In de namiddag bezoeken we Schönbrunn. 

DAG 8  • DO 4 JANUARI •  LINZ (OOSTENRIJK)

Linz betovert zijn bezoekers met een grote hoeveelheid onovertroffen 
charme.  In de straten en steegjes van de hoofdstad van Opper-
Oostenrijk kunt u niet alleen smullen van de heerlijke Linz-cake, maar 
ook van bezienswaardigheden zoals de 539m hoge Pöstlingberg, het 
Ars Electronica Center en de indrukwekkende Mariendom met zijn 
prachtige glas-in-loodramen.

DAG 9 • VR 5 JANUARI • TERUGREIS VANUIT PASSAU

Na het ontbijt nemen we afscheid van het schip en de bemanning en 
vangen we de terugreis naar België aan met een vrije lunch onderweg.

VIVA TWO





Cruise
Specials

Niet-begeleide cruises



Cruises vanuit Nederland
Ontdek de Noorse fjorden en Noord-Europa met de Rotterdam, het nieuwe vlaggenschip 
van Holland America Line. Voor al deze cruises voorzien we inbegrepen transfers vanuit 

België naar de vertrekhaven, Amsterdam.
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten Rotterdam

Noorse fjorden

Binnenhut cat. K  vanaf € 1.350 p.p.
Buitenhut cat. F  vanaf € 1.595 p.p.
Balkonhut cat. VE  vanaf € 1.825 p.p.

Vanafprijzen gebaseerd op vertrekdatum 16 september 2023

Inbegrepen
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise van 7 nachten
• Volpension aan boord
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

STAVANGER

SOGNEFJORD

Viking Saga’s 

Reisprogramma

Dag 1 Amsterdam

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Oslo

Dag 4 Kristiansand

Dag 5 Stavanger 

Dag 6 Flåm & cruise door Sognefjord

Dag 7 Dag op zee

Dag 8 Amsterdam Vertrekdata 2023
Mei Juni Augustus September
27 24 19 16

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.beBekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten Rotterdam

Noorse fjorden

Binnenhut cat. K  vanaf € 1.375 p.p.
Buitenhut cat. F  vanaf € 1.595 p.p.
Balkonhut cat. VE  vanaf € 1.825 p.p.
Vanafprijzen gebaseerd op vertrekdatum 29 april 2023

Inbegrepen
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise van 7 nachten
• Volpension aan boord
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

NOORSE STAAFKERK

GEIRANGERFJORD

Noorse Legendes

Reisprogramma

Dag 1 Amsterdam

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Eidfjord & cruise door Hardangerfjord

Dag 4 Ålesund

Dag 5 Geiranger & cruise door Geirangerfjord

Dag 6 Bergen

Dag 7 Dag op zee

Dag 8 Amsterdam Vertrekdata 2023
April Juni Juli Augustus September
29 17 15 12 9

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.beBekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

14
nachten Rotterdam

Noordkaap

Binnenhut cat. K  vanaf € 2.295 p.p.
Buitenhut cat. F  vanaf € 2.995 p.p.
Balkonhut cat. VE  vanaf € 3.550 p.p.

Inbegrepen
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise van 14 nachten
• Volpension aan boord
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen.

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

BERGEN

DE NOORDKAAP

Middernachtzon

Reisprogramma

Dag 1 Amsterdam (Nederland)

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Eidfjord & cruise door Hardangerfjord

Dag 4 Skjolden & cruise door Sognefjord

Dag 5 Åndalsnes

Dag 6 Trondheim & Trondheimsfjord

Dag 7 Dag op zee

Dag 8 Hammerfest

Dag 9 Honningsvåg & de Noordkaap

Dag 10 Dag op zee

Dag 11 Dag op zee

Dag 12 Bergen

Dag 13 Stavanger

Dag 14 Dag op zee

Dag 15 Amsterdam

Vertrekdata 2023

1 Juli

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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CRUISE SPECIAL

cruise special

14
nachten Rotterdam

IJsland, Schotland en Noorwegen

Binnenhut cat. K € 2.725 p.p.
Buitenhut cat. F € 3.295 p.p.
Balkonhut cat. VE € 3.850 p.p.

Inbegrepen
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise van 14 nachten
• Volpension aan boord
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

*Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

WESTFJORDEN (IJSLAND)

DE ROTTERDAM

Reisprogramma

Dag 1 Amsterdam (Nederland)

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Bergen (Noorwegen)

Dag 4 Molde (Noorwegen)

Dag 5 Dag op zee

Dag 6 Akureyri & cruise door Eyjafjörður (IJsland)

Dag 7 Isafjordur (IJsland)

Dag 8 Reykjavik (IJsland)

Dag 9 Reykjavik (IJsland)

Dag 10 Dag op zee

Dag 11 Lerwick (Shetlandeilanden)

Dag 12 Invergordon (Schotland)

Dag 13 South Queensferry / Edinburgh (Schotland)

Dag 14 Dag op zee

Dag 15 Amsterdam (Nederland)

Vertrekdata 2023

Juli Augustus

29 26

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

14
nachten Rotterdam

Baltische Staten

*Cruise met afwijkende vaarroute op dag 5, 6 en 9

Binnenhut cat. K vanaf € 2.295 p.p.
Buitenhut cat. F vanaf € 2.995 p.p.
Balkonhut cat. VE vanaf € 3.350 p.p.
Vermelde prijzen gebaseerd op vertrek 3 juni

Inbegrepen
• Transfers vanuit België naar Amsterdam (heen/terug)*
• Cruise van 14 nachten
• Volpension aan boord
• Havengelden, btw en Garantiefonds Reizen

Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen.

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

BALTISCHE ZEE

TALLINN

Middernachtzon

Reisprogramma

Dag 1 Amsterdam (Nederland)

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Kopenhagen (Denemarken)

Dag 4 Warnemünde (Duitsland)

Dag 5 Dag op zee

Dag 6 Riga (Letland)

Dag 7 Tallinn (Estland)

Dag 8 Helsinki (Finland)

Dag 9 Stockholm (Zweden)

Dag 10 Stockholm (Zweden)

Dag 11 Dag op zee

Dag 12 Kiel (Duitsland)

Dag 13 Aarhus (Denemarken)

Dag 14 Dag op zee

Dag 15 Amsterdam (Nederland)

Vertrekdata 2023

Mei Juni September

6 3* 23

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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Nederlandstalige Cruises
Op deze reizen met Rivages du Monde is er een complete tweetalige omkadering 
(Nederlands/Frans), zowel aan boord als tijdens de excursies. Een aantal reizen zijn zelfs 

100% Nederlandstalig.
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

8
nachten World Explorer

Bordeaux tot Zeebrugge

Buitenhut cat.1 € 3.220 p.p.
Deluxe Buitenhut cat.2  € 3.790 p.p.
Deluxe Balkonhut cat.4 € 4.920 p.p.
Suites op aanvraag

Inbegrepen
• Heenreis naar Bordeaux
• Cruise van 8 nachten met de 5* World Explorer
• Volpension met dranken bij de maaltijden
• Fooien voor de bemanning
• Tweetalige cruisedirecteur en team (NL/FR)
• Voordrachten van Michiel Hendryckx (fotograaf/journalist)
•  .. en nog veel meer!

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

FRANKRIJK

BELGIË

BordeauxBordeaux

La Rochelle

Belle-Île-en-Mer
Concarneau

Saint-Malo

Ouistreham-Caen

Honfleur

ZeebruggeZeebrugge

Atlantische Oceaan

Kanaal

VAARROUTE

LA ROCHELLE

Normandië & Bretagne

Reisprogramma

Dag 1 Heenreis Brussel - Bordeaux

Dag 2 Bordeaux

Dag 3 La Rochelle

Dag 4 Belle-Île-en-Mer

Dag 5 Concarneau

Dag 6 Saint-Malo

Dag 7 Ouistreham - Caen

Dag 8 Honfleur

Dag 9 Zeebrugge

Vertrekdata 2023
16 mei

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be

WORLD EXPLORER
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CRUISE SPECIAL

cruise special

9
nachten Adriatic Blue

Kroatië

Comfort kajuit (Hoofddek) vanaf € 3.420 p.p.
Comfort kajuit (Bovendek) vanaf € 3.420 p.p.
Deluxe kajuit (Bovendek) vanaf € 3.520 p.p.
Deluxe kajuit (Panoramadek) vanaf € 3.580 p.p.
Deluxe kajuit (Zonnedek) vanaf € 3.640 p.p.
Vermelde prijzen geldig voor vertrekken in het laagseizoen

Inbegrepen
• Vluchten vanuit Brussel in economy class
• Nederlandstalige cruise
• Volpension aan boord met dranken bij de maaltijden
• Begeleide bezoeken in Zagreb, Split, Trogir, Hvar, Dubrovnik
• Excursie naar Nationaal Park Plitvice (met lunch)
Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

HET JACHT ADRIATIC BLUE

ZADAR

Yachting Cruise

Reisprogramma

Dag 1 Brussel – Dubrovnik

Dag 2 Dubrovnik (Kroatië)

Dag 3 Dubrovnik – eiland Šipan 

Dag 4 Korčula

Dag 5 Hvar

Dag 6 Split (optioneel: excursie naar Mostar)

Dag 7 Trogir – Šibenik

Dag 8 Šibenik – Plitvice - Zadar

Dag 9 Rab – Krk

Dag 10 Zagreb - Brussel

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be

Vertrekdata 2023
Mei Juni Juli

12 - 21* 17 - 26* 5 - 23

Augustus September Oktober
1* - 28 6* - 24* 3

*Route in omgekeerde volgorde: Zagreb - Dubrovnik
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten Queen Isabel

Douro Riviercruise

Comfort (Hoofddek - achter) vanaf € 2.090 p.p.
Comfort (Hoofddek) vanaf € 2.330 p.p.
Deluxe schuifraam (Bovendek) vanaf € 2.680 p.p.
Deluxe balkon (Panoramadek) vanaf € 2.910 p.p.
Junior Suite balkon (Panoramadek) vanaf € 3.610 p.p.
Vermelde prijzen geldig voor vertrekken in het laagseizoen

Inbegrepen
• Vluchten Brussel – Porto in economy class
• Volpension met dranken bij de maaltijden
• Alle excursies vermeld in het programma
• Tweetalige cruisedirecteur en team (NL/FR)
• Diner in een wijnlandgoed en diverse wijndegustaties
•  … en nog veel meer!

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

DOUROVALLEI

Porto tot Salamanca

Reisprogramma

Dag 1 Brussel – Porto

Dag 2 Regua – Casa de Mateus - Pinhão

Dag 3 Barca d’Alva – Castelo Rodrigo

Dag 4 Barca d’Alva – Salamanca - Pocinho

Dag 5 Pocinho – Lamego – Regua

Dag 6 Regua – Porto

Dag 7 Porto – Braga – Guimarães

Dag 8 Porto - Brussel

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be

DELUXE KAJUIT

Vertrekdata 2023
April Mei Juni Juli
23 21 - 28 18 - 25 16

Augustus September Oktober November
6 -20 10 - 17 - 24 1 - 29 5
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Cruises buiten Europa
Van Groenland tot de Galapagos en van Alaska tot Zuid-Amerika, ontdek onze selectie 
cruises buiten Europa. Deze reizen kunnen op maat uitgewerkt worden inclusief vluchten, 

transfers en landarrangement aansluitend op de cruise.
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten MSC Seaside

Caraïben

Binnenhut Fantastica vanaf € 1.775 p.p.
Balkonhut Fantastica vanaf € 2.035 p.p.
Balkonhut Aurea vanaf € 2.150 p.p.
Deluxe Suite Yacht Club vanaf € 3.035 p.p.
Vanafprijzen gebaseerd op vertrekdatum 21 januari 2023

Inbegrepen
• Rechtstreekse vluchten met Air Belgium 

vanaf Charleroi in economy class
• Transfers luchthaven-schip op dag 1 en 8
• 7 nachten cruise in volpension
• Koffie, thee en water in het buffetrestaurant
• Fooien voor de bemanning

Vraag ook naar de voordeeltarieven inclusief drankenpakket

VAARROUTE

MSC SEASIDE

BARBADOS

Antillen

Reisprogramma

Dag 1 Fort de France (Martinique)

Dag 2 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

Dag 3 Castries (Saint Lucia)

Dag 4 Bridgetown (Barbados)

Dag 5 Saint George (Grenada)

Dag 6 Dag op zee

Dag 7 Kingstown (Saint Vincent & The Grenadines)

Dag 8 Fort de France (Martinique)

Vertrekdata 2023

Januari Februari Maart

7 - 21 4 - 18 4 - 18

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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CRUISE SPECIAL

cruise special

10
nachten Seabourn Odyssey

Alaska

Ocean View Suite vanaf € 6.199 p.p.
Veranda Suite vanaf € 6.999 p.p.
Penthouse Suite vanaf € 11.699 p.p.

Inbegrepen
• Cruise met een 5* schip in volpension
• Ultra all inclusive formule met open bar
• Alle specialiteitenrestaurants aan boord
• Fooien voor de bemanning
• Verblijf in een luxe suite
• Dranken uit de in-suite minibar
• WiFi aan boord

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

CHILKOOT RIVER

SEABOURN ODYSSEY

Luxe Cruise

Reisprogramma

Dag 1 Vancouver

Dag 2 Cruise door The Queen Charlotte Sound

Dag 3 Ketchikan

Dag 4 Sitka

Dag 5 Inian Islands & Icy Strait Point

Dag 6 Juneau

Dag 7 Tracy Arm of Endicott Arm

Dag 8 Wrangell

Dag 9 Rudyerd Bay & Misty Fjords

Dag 10 Cruise door Princess Royal Channel

Dag 11 Vancouver

Vertrekdata 2023

Juni September

9 8

Programma op maat
Deze reis kan op maat uitgewerkt worden met vluchten, transfers en 
landarrangement aansluitend op de cruise. Meer info bij uw reisadviseur.
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

10
nachten Silver Cloud

Groenland

Vista Suite vanaf € 9.300 p.p.
Veranda Suite vanaf € 9.300 p.p.
Andere suites  op aanvraag

Inbegrepen
• Privé luchthaventransfers
• Vluchten en lokale transfers
• Overnachting in Reykjavik
• 5* expeditiecruise in all inclusive formule
• Verblijf in suite met butler service
• Upgrade naar Veranda Suite
• Alle excursies en landingen
• $200 boordkrediet per persoon

Opstapplaatsen in Oostende, Loppem, Gentbrugge of Antwerpen.

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

SISIMIUT

ZODIAC EXCURSIE

Expeditiecruise

Reisprogramma

Dag 1 Heenreis naar Reykjavik. Hotelovernachting.

Dag 2 Reykjavik - Narsarsuaq

Dag 3 Nanortalik & Tassermiut Fjord

Dag 4 Aappilattoq & Prince Christian Sound

Dag 5 Lindenow Fjord

Dag 6 Dag op zee

Dag 7 Nuuk

Dag 8 Evighedsfjord & Evigheds Glacier

Dag 9 Ilulissat

Dag 10 Sisimiut

Dag 11 Kangerlussuaq - Terugreis

Vertrekdata 2023

13 Juli

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten Silver Origin

Galapagoseilanden

Classic Veranda Suite vanaf € 11.300 p.p.
Andere suites op aanvraag
Vanafprijs gebaseerd op vertrekdatum 25 november 2023

Inbegrepen
• Privé luchthaventransfers
• Vluchten en alle lokale transfers
• 2 prenights in Quito
• 5* expeditiecruise met All Inclusive formule
• Verblijf in suite met butler service
• Alle excursies en landingen
• $200 boordkrediet per suite

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

Rodriguez Breeding Centre
(San Crist bal)ó

San Crist baló

(San Crist bal)ó

San Crist baló

(San Crist bal)ó

Cerro Brujo
(San Crist bal)ó

Gardner Bay
(Espa ola)ñ

Punta Suarez
(Espa ola)ñ

Darwin Bay
(Genovesa)

Prince Philiṕs Steps
(Genovesa)

Isla Santa Fé

Santa Cruz Highlands

Punta Mangle
(Fernandina)

Punta Moreno
(Isabela)

Sullivan Bay

North Seymour

VAARROUTE

ISLA ESPAÑOLA

BLAUWVOETGENTEN

Expeditiecruise

Reisprogramma

Dag 1 San Cristóbal

Dag 2 Genovesa

Dag 3 North Seymour & Sullivan Bay

Dag 4 Fernandina & Isabela

Dag 5 Santa Cruz & Isla Santa Fé

Dag 6 Española

Dag 7 San Cristóbal

Dag 8 San Cristóbal

Vertrekdata 2023

Er zijn het hele jaar door vertrekdata.

Vluchten en transfers
Het volledig reisprogramma omvat ook de vluchten Europa-Ecuador (h/t), 2 
nachten in Quito en binnenlandse vluchten naar de Galapagos (h/t). 
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

7
nachten Queen Mary 2

Cruise naar New York

Binnenhut cat. IE vanaf € 1.045 p.p.
Buitenhut cat. EF  vanaf € 1.295 p.p.
Balkonhut cat. BC vanaf € 1.745 p.p.
Prijzen gebaseerd op vertrekdatum 4 september 2023

Inbegrepen
• Cruise in volpension
• Fooien voor de bemanning
• Activiteiten aan boord zoals gala-avonden, 

theatershows, danslessen en meer
• … en nog veel meer!

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

QUEEN MARY 2 IN NEW YORK

Trans-Atlantisch

Reisprogramma

Dag 1 Southampton (Verenigd Koninkrijk)

Dag 2 Op zee

Dag 3 Op zee

Dag 4 Op zee

Dag 5 Op zee

Dag 6 Op zee

Dag 7 Op zee

Dag 8 New York (Verenigde Staten)

Optioneel – Cruise + USA op maat

Het is mogelijk de cruise te verlengen met een paar dagen 
New York, een verblijf in Florida of een rondreis in de USA. We 
werken graag een programma uit op maat van je wensen.
1 nacht verblijf in New York + retourvlucht mogelijk vanaf 
€720,- per persoon (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

Vertrekdata 2023
April Mei Juni Juli

23 - 30* 18 - 26* 23 7* - 14 - 21*

Augustus September November December
11 - 18* 4 - 11* - 22 19 8* - 15

*Route in omgekeerde richting: New York - Southampton
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CRUISE SPECIAL

cruise special

11
nachten Insignia

USA, Canada en Groenland

Binnenhut cat. F € 2.899 p.p.
Buitenhut cat. C1 € 3.299 p.p.
Balkonhut cat. B2 € 4.099 p.p.
Concierge Balkonhut cat. A2 € 4.409 p.p.

Inbegrepen
• Cruise in gastronomisch volpension
• Alle specialiteitenrestaurants aan boord
• Niet-alcoholische dranken
• Fooien voor de bemanning
• 1x Olife Choice voordeel naar keuze (per hut)
 (drankenpakket / 6 excursies / $600 boordtegoed)

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

BAR HARBOR

GROENLAND

Vertrekdata 2023

2 Augustus

Programma op maat
Deze reis kan op maat uitgewerkt worden met vluchten, transfers en 
landarrangement aansluitend op de cruise. Meer info bij uw reisadviseur.

Reisprogramma

Dag 1 New York (Verenigde Staten)

Dag 2 Boston (Verenigde Staten)

Dag 3 Bar Harbor (Verenigde Staten)

Dag 4 Halifax (Canada)

Dag 5 Dag op zee

Dag 6 Dag op zee

Dag 7 Dag op zee

Dag 8 Paamiut (Groenland)

Dag 9 Qaqortoq (Groenland)

Dag 10 Cruise door Prince Christian Sound 

Dag 11 Dag op zee

Dag 12 Reykjavik (IJsland)

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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cruise special

CRUISE SPECIAL

cruise special

15
nachten Marina

Panamakanaal

Binnenhut cat. G € 3.099 p.p.
Buitenhut cat. C € 3.909 p.p.
Balkonhut cat. B4 € 4.429 p.p.
Concierge Balkonhut cat. A2 € 5.049 p.p.

Inbegrepen
• Cruise in gastronomisch volpension
• Alle specialiteitenrestaurants aan boord
• Niet-alcoholische dranken
• Fooien voor de bemanning
• $300 boordtegoed per hut
• 1x Olife Choice voordeel naar keuze (per hut)
 (drankenpakket/ 8 excursies/ $800 boordtegoed)

Ga naar www.selectcruises.be voor het volledig overzicht 
inbegrepen / niet inbegrepen

VAARROUTE

PERU

Miami naar Lima

Vertrekdata 2023

3 december

PANAMA

Reisprogramma

Dag 1 Miami (Verenigde Staten)

Dag 2 Dag op zee

Dag 3 Costa Maya (Mexico)

Dag 4 Harvest Caye (Belize)

Dag 5 Santo Tomas (Guatemala)

Dag 6 Roatán (Honduras)

Dag 7 Dag op zee

Dag 8 Puerto Limon (Costa Rica)

Dag 9 Panamakanaal Transit

Dag 10 Panama City (Panama)

Dag 11 Dag op zee

Dag 12 Manta (Ecuador)

Dag 13 Dag op zee

Dag 14 Salaverry (Peru)

Dag 15 Lima (Peru)

Dag 16 Lima (Peru)

Bekijk het uitgebreide dag-tot-dag programma op www.selectcruises.be
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN 
DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden 
geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper 
voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken 
aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pakket reis overeenkomst de wettelijk voor geschreven 
standaard informatie, alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis:

 1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfs-

perioden, met de data en het aantal nachten;
  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en 

categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen 
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van 
tussenstops en de aansluitingen; indien het 
exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij 
benadering meegedeeld;

  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de 
categorie van de accommodatie volgens de 
regels van het land bestemming;

  d) de verstrekte maaltijden;
  e) de bezoeken, de excursies of de andere 

diensten die zijn begrepen in de voor de 
pakketreis overeengekomen totaalprijs;

  f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de 
reisdiensten worden verleend aan de reiziger 
als lid van een groep;

  g) de taal waarin andere toeristische diensten 
desgevallend worden verricht;

  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor 
personen met beperkte mobiliteit;

 2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover 
toepasselijk, opgave van de soort bijkomende 
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen 
zijn;

 3° de betalingsmodaliteiten;
 4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de 

uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum 
voor de eventuele opzegging van de overeenkomst 
wanneer dit aantal niet wordt behaald;

 5° algemene informatie over de vereisten in het 
land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij 
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen 
van een visum en informatie over formaliteiten op 
gezondheidsgebied;

 6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan 
opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

 7° inlichtingen over de annulerings- en/of 
bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste 
standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de 
reiziger. 

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger 
wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van 
de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden 
gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 
moet aan de organisator en de doorverkoper alle 
nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en 
zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het 
sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of 
binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 
of indien er een doorverkoper bij betrokken is 
deze laatste de reiziger een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige 
fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, 
heeft de reiziger het recht een papieren kopie te 
vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan 
bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met 
inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 
en de volgende informatie:

 1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de 
organisator is ingegaan;

 2° dat de organisator aansprakelijk is voor de 
goede uitvoering van de pakketreis, en een 
bijstandsverplichting heeft;

 3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
instaat voor de bescherming bij insolventie;

 4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van 
de lokale vertegenwoordiger van de organisator of 
van een andere dienst voor het geval de reiziger 
in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te 
doen over de mogelijke non-conformiteit;

 5° de verplichting van de reiziger om de non-
conformiteit tijdens de reis te melden;

 6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact 
kan worden opgenomen met een niet vergezelde 
minderjarige of met de persoon die op zijn 
verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

 7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en 

het platform van de E.U. voor online geschillen-
beslechting; 

 9° informatie over het recht van de reiziger om zijn 
overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
organisator de reiziger:

 1° de nodige ontvangstbewijzen 
 2° de vouchers en vervoerbewijzen
 3° informatie over de geplande vertrektijden en, 

indien van toepassing, over de uiterste tijd om in 
te checken, de geplande tijden van tussenstops, 
aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst 
kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat 
geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven 
hoe de prijsherziening wordt berekend.

 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als 
rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven 
aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
andere energiebronnen, of

 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over 
de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, 
die worden geheven door niet direct bij de 
uitvoering van de pakketreis betrokken derden, 
met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- 
of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, 
of

 3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang 
zijn. 

 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de 
reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling 
van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven 
gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen 
zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de 
organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor 
het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met 

opgave van een motivering voor die prijsverhoging en 
een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator 
het recht de administratieve kosten af te trekken van 
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die 
kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, 
bij het afsluiten van de pakket reis overeenkomst als 
voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in 
de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders 
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst 
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de 
kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de 
pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen 
aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die 
voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1° de organisator en eventueel de doorverkoper 
zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het 
begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, op de hoogte stelt, en

 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die 
voortvloeien uit de overdracht. 

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de 
overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag 
en voor eventuele bijkomende vergoedingen die 
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt 
degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van 
de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle 
kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakket reis-
overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen 
vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig 
veranderen, tenzij: 

 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst 
heeft voorbehouden, en 

 2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
 3° de organisator de reiziger daarvan via een 

duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een 
papieren document of een pdf in kennis stelt. 

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich 
genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken 
van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan 
de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger 
tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de 
pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de 
organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op 
de hoogte te brengen:

 1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect 
ervan op de prijs van de pakketreis;

 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te 
zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde 
wijzigingen aanvaardt;

 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in 
kennis moet stellen van zijn besluit; 

 4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging 
binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk 
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aanvaardt, de overeenkomst automatisch 
beëindigd wordt, en 

 5° in voorkomend geval, van de voorgestelde 
vervangende pakketreis en de prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakket reis overeen-
komst of de vervangende pakketreis tot gevolg 
hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende 
prijsvermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle 
betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de 
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst 
opzeggen: 

 1° indien het aantal personen dat zich voor de 
pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in 
de overeenkomst vermelde minimumaantal en de 
reiziger door de organisator van de opzegging van 
de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen 
de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar 
uiterlijk: 

  a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis 
bij reizen van meer dan zes dagen; 

  b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis 
bij reizen van twee à zes dagen; 

  c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij 
reizen die minder dan twee dagen duren, of 

 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren 
als gevolg van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden en hij de reiziger er vóór het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de 
overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de 
reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis 
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende 
schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst 
opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij 
opzegging kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

 In de pakket reis overeenkomst kunnen 
gestandardiseerde opzeg vergoedingen worden 
bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging 
vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

 Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen 
zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzeg-
vergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten 
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats 
van bestemming onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiers-
vervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, 
het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling 
van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van 
opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond 
van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige 
terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde 
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een 
bijkomende schadevergoeding. 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen 
alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn 
betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging 
in kennis van een eventuele non-conformiteit die 

hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreis-
overeenkomst opgenomen reisdienst heeft 
vastgesteld. 

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de 
pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt 
de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

 1° onmogelijk is, of 
 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening 

houdend met de mate van non-conformiteit en de 
waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

 Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een 
schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn 
verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf 
te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven 
te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- 
conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke 
oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten 
niet kan worden verricht, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, 
andere arrangementen aan van, indien mogelijk, 
gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

 Indien de andere voorgestelde arrangementen 
leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent 
de organisator aan de reiziger een passende prijs-
vermindering toe. 

 De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met 
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, 
of indien de toegekende prijs vermindering 
ontoereikend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de 
organisator deze niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan 
de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder 
betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in 
voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of 
een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis 
passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook 
in repatriëring van de reiziger.

 Indien er geen andere arrangementen kunnen worden 
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde 
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in 
voor komend geval, ook zonder opzegging van de 
pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering 
en/ of schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden, niet kan worden 
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals 
afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de 
organisator de kosten van de nodige accommodatie, 
voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 
is niet van toepassing op personen met beperkte 
mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op 
zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen 
en op personen die specifieke medische bijstand 
behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van 
hun bijzondere behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijd-
bare en buitengewone omstandigheden om aan-
sprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten 
in verband met de uitvoering van de pakketreis 
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de 
pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze 
berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging 
aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de 
organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of 
vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij 
zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de 
professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van 
de reisdiensten die in de pakket reis overeenkomst 
zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de 
organisator of door andere reisdienstverleners worden 
verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd gelden voor 
de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd 
de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de 
door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende 
prijsvermindering voor iedere periode waarin er 
sprake was van non-conformiteit van de verleende 
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-
conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding 
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als 
gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding 
wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, 
indien de organisator aantoont dat de non-
conformiteit te wijten is aan: 

 1° de reiziger; 
 2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de 

pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is 
betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden 
voorzien of voorkomen, of 

 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende 
bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, 
in het bijzonder door: 

 1° nuttige informatie te verstrekken over medische 
diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire 
bijstand; 

 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van 
communicatie op afstand en bij het vinden van 
andere reisarrangementen. 

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor 
deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding 
bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten 
gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis 
moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige 
manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreis-
overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk 
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar 
een oplossing kan worden gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend 
opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een 
klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator 
of de doorverkoper een klacht indienen op een 
bewijskrachtige manier. 
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Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst 
onderling een minnelijke regeling nastreven. 

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan 
kan elk van de betrokken partijen aan de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een 
verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een 
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot 
verzoening” bezorgen. 

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven 
procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna 
contact opnemen met de partijen teneinde een 
billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld 
of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor 
de Geschillencommissie Reizen of een procedure 
aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende 
partij. 

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende 
partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien 
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een 
termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de 
aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een 
vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de 
Geschillencommissie Reizen 

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door 
een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het 
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of 
zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie 
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de 
rechtbanken beslecht worden. 

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, 
overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: 
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9 u. tot 12 u.) 
fax: 02 277 91 00 
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel 
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van 
de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van 
de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen 
van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele 
voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

A. PAKKETREIZEN

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer 

wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als 
organisator, of desgevallend als doorverkoper.

1. Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes 
worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op 
dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of 
illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele 
informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd 
worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst 
en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds 
“in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. 
Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes geldig 
tot het einde van de werkdag.
Kennelijke materiële fouten in de precontractuele 
informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de 
pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze 
offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een 
voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.

3. Prijs en betalingsmodaliteiten

3.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de 
overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle 
belastingen en, indien van toepassing, alle 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere 
kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, 
toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij 
redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op 
het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, 
zoals toeristentaksen, toegangstaksen, enz.

 Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons 
niet en mogen we rechtzetten.

3.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te 
verhogen in geval van veranderingen in:

  1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te 
schrijven aan de toegenomen kostprijs van 
brandstof of van andere energiebronnen, of

 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over 
de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, 
die worden geheven door niet direct bij 
de uitvoering van de pakketreis betrokken 
derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, 
landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting 
in havens en op vliegvelden, of

  3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van 
belang zijn

 In geval van verlaging van voormelde kosten na 
het afsluiten van de overeenkomst en voor het 
begin van de reis heeft de reiziger recht op een 
proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen 
we het recht hebben om administratieve kosten aan 
te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden 
alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

 Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden 
meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het 
begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, met opgave van een motivering 
voor die prijsverhoging en een berekening.

3.3  Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het 
afsluiten van de overeenkomst een voorschot 
aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het 
saldo verschuldigd uiterlijk 3 maanden voor vertrek. 
De betaling van vliegtuigtickets dient integraal te 
gebeuren bij inschrijving.

3.4  Elke niet betaalde factuur op vervaldatum 
zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen 
van een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% met een minimum van 
€ 75. 

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval 
van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de 
overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met 

onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van 
onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding 
van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen 
met de schadevergoeding worden verrekend.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet 
vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

4. Opzegging door de reiziger

4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons schriftelijk 
toekomen per mail of per aangetekende brief op 
het adres opgegeven in art. 16. De juiste datum 
van de annulering wordt uitsluitend bepaald door 
de datum van ontvangst door Thalassa Cruises. 
Opzeggingen die ons per mail toekomen buiten 
onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn 
op de eerstvolgende werkdag.

4.2  In geval van opzegging, zullen wij de volgende 
opzegvergoedingen aanrekenen : 

 • Tot 60 dagen voor afreis: 25% van de reissom 
met een minimum van € 75

 • Van 60 – 30 dagen voor afreis: 50% van de 
reissom met een minimum van € 100

 • Minder dan 30 dagen voor afreis: 100% van de 
reissom

 • Voor vluchten is er steeds een opzegvergoeding 
van 100% ongeacht het tijdstip van opzegging

 • Indien de opzegging verhindert dat een 
begeleide reis zou doorgaan en indien deze 
annulatie zich op minder dan 45 dagen voor 
afreis voordoet, kan de organisator 100% van de 
reissom aanrekenen.

Wanneer een andere leverancier zoals een rederij of 
luchtvaartmaatschappij een hogere annuleringskost aan-
rekent dan de hierboven genoemde vergoedingen, zal 
Thalassa Cruises deze volledig doorrekenen, vermeerderd 
met de administratieve kosten.

Wanneer wij optreden als doorverkoper gelden 
de opzeggings vergoedingen van de organisator, 
vermeerderd met onze administratieve kosten. Elke 
eventuele terugbetaling zal gebeuren na aftrek van de 
verzekeringskosten en visakosten.

5. Wijzigingen door de reiziger

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger 
zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire 
administratieve kosten van € 75 per persoon, vermeerderd 
met de kosten van onze leveranciers van de geboekte 
reisdiensten of van de organisator indien wij handelen als 
doorverkoper.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de 
beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien 
de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te 
groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij 
in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van 
toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in 
elke geval ten laste van de reiziger.

6. Wijzigingen door de organisator

6.1  Wij behouden ons het recht voor om voor het 
vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan 
de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger 
verwittigd via een duurzame gegevensdrager. 

6.2 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke 
materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

6.3  Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de 
overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer 
de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 
8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger 
verplicht ons binnen de 3 dagen na de aankondiging 
van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing 
om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, 
wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.
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7. Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor 
zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer 
aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, 
zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot 
betaling van de kosten bepaald door de leveranciers die 
voortvloeien uit de overdracht vermeerderd met een 
administratieve kost van € 75 ongeacht het tijdstip van 
overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen 
de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van 
de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld 
in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare 
vliegtickets). 

8. Non-conformiteit en bijstand

8.1 De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de 
hoogte te brengen van elke non-conformiteit die 
hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal 
beoordeeld worden door de organisator in functie 
van de concrete omstandigheden en de aard van het 
geboekte pakket.

 De reiziger moet zijn klachten meteen op de 
volgende wijze kenbaar maken :

  • Telefonisch:
   - Op het nummer +32 (0)59 70 87 70 
    tijdens de kantooruren: 
    van maandag tot vrijdag: 
    09u00–12u30 en 13u30–18u00
    op zaterdag: 09u00–12u30
   - Bij noodsituaties buiten de kantoren dient 

de reiziger contact op te nemen met het 
nummer +32 (0)476 37 00 23.

  • Per e-mail:
   De klant kan voor een non-conformiteit 

of bijstand contact opnemen via 
info@thalassa.be. Indien de reiziger binnen 
de 24u geen antwoord ontvangt, dient er 
telefonisch contact opgenomen te worden 
volgens bovenstaand schema.

8.2 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te 
richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket 
heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de 
organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

8.3 De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en 
onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert 
om het tegengekomen probleem efficiënt op te 
lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten 
laste van de reiziger worden gelegd.

9. Aansprakelijkheid van de organisator

9.1  Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering 
van alle reisdiensten van het pakket wanneer 
wij optreden als organisator. Wij hebben deze 
aansprakelijkheid niet als wij optreden als 
doorverkoper. 

9.2 Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot 
drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in 
geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel 
door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover 
internationale verdragen grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder een dienstverlener die 
een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een 
pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan 
de hoogte van die schadevergoeding, gelden die 
grenzen ook voor ons.

9.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering 
van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld 
in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter 
plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen 
(zoals excursies of bijkomende activiteiten).

10. Reisdocumenten

10.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige 
reisdocumenten om zich in het land van 
bestemming te begeven. In sommige gevallen 
volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen 

een internationaal paspoort (soms geldig tot zes 
maanden na terugreis) en nog in andere gevallen 
een internationaal paspoort en visa.

 Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn 
van een Kids ID of van een eigen internationaal 
paspoort. Voor baby’s en minderjarige kinderen 
die tijdens de reis niet vergezeld worden door de 
ouders of door slechts één van de ouders, is het in 
éénieders belang om te voorzien in een gewettigd 
attest. Deze kan bekomen worden bij het gemeente- 
of stadsbestuur. De reiziger is zelf geacht contact 
op te nemen met de ambassade of het consulaat 
van de bestemming om na te gaan wat men dient 
te ondernemen wanneer een minderjarig kind 
meereist of alleen reist.

10.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te 
informeren over de formaliteiten voor het land van 
bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de 
geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten 
na te zien. 

 Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om 
zich te informeren bij zijn Ambassade of andere 
diplomatieke instanties teneinde de geldende 
formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk 
in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

10.3 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er 
zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit 
en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en 
ons te verwittigen van elke relevante informatie in 
dit opzicht.

11. Gezondheid

11.1 Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle 
reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de 
plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen 
omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen 
bestemming. 

11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek 
en psychisch in staat is om de gekozen reis te 
ondernemen. De reiziger die een fysieke of 
psychische beperking heeft, een mobiliteits-
beperking heeft of aan een ziekte lijdt die een 
behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar 
verplicht van op de hoogte stellen bij reservatie of 
vaststelling, desgevallend via de persoon die de 
reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om 
een reiziger voor een reis te weigeren indien, om 
objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt 
dat hij niet in staat is om deel te nemen.

11.3  De reiziger wordt aangeraden om aangepast 
materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de 
aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in 
het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat 
vlak.

11.4  De reiziger wordt aangeraden om inzake 
gezondheids- en veiligheids voorwaarden de website 
van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

12. Financieel onvermogen

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen 
beschermd door Garantiefonds Reizen - Metrologielaan 8, 
1130 Brussel - als zekerheid voor de repatriëring van de 
reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen. 

13. Verzekering aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door ALLIANZ 
Benelux N.V. - Lakensestraat 35, 1000 Brussel.

14. Vluchten

14.1 De vluchturen in onze offertes worden onder 
voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal 
onverwijld worden meegedeeld aan de reiziger.

14.2 De identiteit van de uitvoerende lucht vaart-
maatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt 
worden uiterlijk op de reisdocumenten conform 
Verordening EU 2011/2005.

14.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden 
voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 
incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt 
door opzet of of de nalatigheid van de reiziger.

14.4 De reiziger is verplicht om alle verlies of diefstal 
van, of schade aan bagage aan te geven aan de 
uitvoerende luchtvaartmaatschappij. 

14.5 De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst 
van de Europese Commissie in toepassing van EU 
Verordening 2311/2005 van 14 december 2005 
kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/ 
transport/modes/air/safety/air-ban_en

15. Cruises

15.1 Thalassa Cruises kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor wijzigingen in de vaarroute en/of het 
schip. 

 De rederij en de kapitein behouden zich steeds 
het recht om voor en/of tijdens de cruise havens 
in de route te vervangen, over te slaan, in een 
andere volgorde aan te doen of het vaarschema 
anders uit te voeren ten gevolge van onvoorziene 
omstandigheden buiten hun wil (bijvoorbeeld maar 
niet uitsluitend: slecht weer, problemen in politiek 
instabiele regio’s, stakingen, technische defecten, 
etc.) of het schip te wijzigen. Thalassa Cruises 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze 
beslissingen.

15.2 Thalassa Cruises kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor de goede uitvoering van excursies, 
sport- of andere activiteiten georganiseerd door de 
rederij. 

15.3 Thalassa Cruises kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor de persoonlijke uitgaven die aan boord 
van het schip gebeurden, al werden deze via Thalassa 
Cruises op vraag van de reiziger gereserveerd. De 
klant aanvaardt dat deze uitgaven steeds via de 
boordrekening geregeld mogen worden of via de 
opgegeven kredietkaart indien bepaalde diensten 
door de rederij op deze wijze dienen gereserveerd 
te worden voor aanvang van de cruise.

15.4 Thalassa Cruises is niet verantwoordelijk voor de 
persoonlijke uitgaven die aan boord van het schip of 
op 

16. Verzekeringen

In de door Thalassa Cruises doorgegeven reissommen 
is geen verzekering inbegrepen. Het afsluiten van een 
annulerings-, bijstands- en bagageverzekering wordt ten 
zeerste aangeraden en in bepaalde gevallen zelfs verplicht.

17. Bescherming persoonsgegevens (gdpr)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening 
(2016/679) - (« GDPR »).

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt zijn 
noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor 
de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). 
Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden 
met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen 
steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van 
bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden 
gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen 
te sturen per mail of per post.

Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld 
aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals 
bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 december 2016 
betreffende de verwerking van passagiersgegevens die 
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de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het 
gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet. 

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht 
van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht 
van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via 
mail of aangetekende brief, met vermelding van uw naam, 
voornaam en adres, alsook de reden van uw contact name.

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling 
kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

18. Kennisgevingen

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het 
kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende 
adressen plaatsvinden :

 • Per aangetekende brief: 
  Thalassa Reizen & Cruises
  Vindictivelaan 6, 8400 Oostende
 • Per email : info@thalassa.be 

19. Geschillen
 
Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van 
deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens 
de algemene voorwaarden van de Geschillen- commissie 
Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken 
bevoegd voor het grondgebied Oostende. 

BIJLAGE 1 - STANDAARDINFORMATIEFORMULIER 
VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, 
is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, 
omgezet door de wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten. 
 
Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die 
voor pakketreizen gelden. Onderneming Thalassa Reizen 
& Cruises is ten volle verantwoordelijk voor de goede 
uitvoering van de volledige pakketreis. 
 
Thalassa Cruises beschikt ook over de wettelijke 
verplichte bescherming om u terug te betalen en, 
indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, 
te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

 Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de 

reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle 
reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, 
berust altijd bij ten minste één professioneel.

• De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens 
inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen 
met de organisator of de reisagent.

• De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een 
redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra 
kosten, aan een andere persoon overdragen.

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd 
indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld 
brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de 
overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later 
dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. 
Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs 
van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst 
opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een 
prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op 
een prijsvermindering wanneer de relevante kosten 
zouden afnemen.

• Ingeval een van de essentiële elementen van de 
pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk 
wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder 
betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt 
hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel 
die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis 

vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de 
reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een 
schadevergoeding.

• De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke 
omstandigheden zonder betaling van een opzeg-
vergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, 
bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming 
ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk 
gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

• Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde 
vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling 
van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

• Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke 
elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken 
kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief 
arrangement aan de reiziger worden aangeboden, 
zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden 
uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke 
gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en 
de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding opzeggen.

• In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet 
goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een 
prijsvermindering en/of schadevergoeding.

• De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden 
verkeren, bijstand te verlenen.

• Indien de organisator of de doorverkoper insolvent 
wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. 
Indien de insolventie van de organisator of, indien 
van toepassing, de doorverkoper na het begin van 
de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de 
vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de 
reiziger gezorgd. Thalassa Reizen & Cruises heeft zich van 
bescherming bij insolventie voorzien bij Garantiefonds 
Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van 
Thalassa Reizen & Cruises niet worden verleend, kunnen 
reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de 
bevoegde autoriteit contact opnemen (Garantiefonds 
Reizen – Metrologielaan 8 – B-1130 Brussel | 
Tel.: +32-(0)2/240.68.00 | info@gfg.be).

Verantwoordelijke uitgevers: 
Rudy Verburgh
Thalassa Reizen BVBA 
Vindictivelaan 6, 8400 Oostende 
Lic. 1885
BE 0427.852.746
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