Droomcruise 8 dagen / 7 nachten
Griekse eilanden met Msc Musica

DAG

DATUM

HAVEN

AANKOMST

VERTREK

LIGPLAATS*

1

zondag, 23 sep 2018

Venetië, Italië

-

17:00

Aan kade

2

maandag, 24 sep 2018

Brindisi, Italië

13:30

19:30

Aan kade

3

dinsdag, 25 sep 2018

Katakolon,
Griekenland

12:00

18:00

Aan kade

4

woensdag, 26 sep 2018

Santorini, Griekenland

08:00

17:00

Via sloep

5

donderdag, 27 sep
2018

Piraeus, Griekenland

07:30

16:30

Aan kade

6

vrijdag, 28 sep 2018

Corfù, Griekenland

12:30

18:30

Aan kade

7

zaterdag, 29 sep 2018

Kotor, Montenegro

07:00

13:00

Aan kade/Via
sloep

8

zondag, 30 sep 2018

Venetië, Italië

09:00

-

Aan kade

Prijs 8-DAAGSE REIS
Binnenkajuit Fantastica

1355€ PP

Buitenkajuit Fantastica

1495€ PP

Balkonkajuit Fantastica

1640€ PP

3de-4de persoon vanaf 18j

kajuit delend met 2 volbetalende : 1022€

Inbegrepen:
-

7 nachten cruise op de MSC Musica zoals programma
Nederlandstalige Copco Travel begeleiding
vol pension aan boord ( ontbijt-lunch-avondmaal, snacks)
All-Inclusive restaurant & bar drankenpakket
Drinkgelden
btw en garantiefondspremie
de animaties overdag en de avondspektakels
het dragen van de bagage in de ontschepingshavens
haventaksen
Vluchten Brussel-Venetië-Brussel (inclusief transfers)
Onder voorbehoud : 23 sep 18 Brussel-Venetië 10u05-11u45

-

Luchthavenvervoer van en naar Brussel

30 sep 18 Venetië-Brussel 12u30-14u

Niet inbegrepen:
-

Niet vermelde dranken en persoonlijke uitgaven
facultatieve excursies ( lijst volgt nog)
niet-vermelde maaltijden
Annulerings- en/of bijstandsverzekering, ten zeerste aangeraden. Deze schepen varen onder Panamese vlag
en u ziekenfonds dekt dit niet!

Algemene inlichtingen:
Formaliteiten : voor reizigers met de Belgische nationaliteit dienen in het bezit te zijn van een reispas die
minimaal 6 maanden geldig is na retour !
Lokale munt : Op het schip kan je betalen met euro’s.
Elektriciteit: op het schip is er 220v
GSM: Op het schip bent u met GSM bereikbaar ( maar zeer duur!!!). Raadpleeg uw gsm-operator voor
gedetailleerde informatie en tarieven.
Programma : Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator zich het recht om in het belang
van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen, voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of
waardevermindering tot gevolg hebben. De mogelijkheid bestaat ook dat er in een vrij laat stadium of zelfs
tijdens de rondreis de noodzaak is één of meerdere routewijzigingen door te voeren.

