Baltische staten : Juwelen van de Oostzee
15 Daagse Droom Cruise

Dag

Datum

Haven

Aankomst

Vertrek

1

03 sep 2017

Amsterdam, Nederland

16:00

2

04 sep 2017

Op zee

3

05 sep 2017

Kopenhagen, Denemarken

07:00

16:00

4

06 sep 2017

Warnemunde ( berlijn), Duitsland

07:00

22:00

5

07 sep 2017

Op zee

6

08 sep 2017

Tallinn, Estland

09:00

17:00

7

09 sep 2017

Sint--Petersburg, Rusland

07:00

8

10 sep 2017

Sint--Petersburg, Rusland VX

9

11 sep 2017

Helsinki, Finland

07:00

16:00

10

12 sep 2017

Stockholm, Zweden UD

08:00

18:00

18:00

Cruise langs de scherenkust van Stockholm
11

13 sep 2017

Op zee

12

14 sep 2017

Kiel (Hamburg), Duitsland

07:00

17:00

13

15 sep 2017

Arhus, Denemarken

08:00

17:00

14

16 sep 2017

Op zee

15

17 sep 2017

Amsterdam, Nederland

07:00

Prijs: 15 DAAGSE REIS

Binnenkajuit L

vanaf 2995€ pp

Buitenkajuit F

vanaf 3295€ pp

Balkonkajuit VD vanaf 3581€ pp
Vista Suite B

vanaf 4320€ pp

( singles, triples, quadruple en 5 pers kajuiten prijzen steeds op aanvraag)
PROMO BOEK VOOR 15 NOV 2016 en je kan genieten van een korting tot 400€ pp

Inbegrepen:
- 14 nachten cruise op de Ms Koningsdam
- kajuit in gekozen categorie
- nederlandstalige Copco Travel begeleider
- vol pension
- Signature Dranken pakket
- btw en garantiefondspremie
- animaties overdag en de avondspektakels
- het dragen van de bagage in de ontschepingshavens
- haventaksen
- drinkgelden
- Vervoer van en naar Amsterdam ( centraal opstap punt Antwerpen)
Niet inbegrepen:
-

niet inbegrepen dranken en persoonlijke uitgaven
facultatieve excursies
niet-vermelde maaltijden
annulerings- en/of bijstandsverzekering
single, 3-4-5 persoon prijzen op aanvraag

Algemene inlichtingen:
Formaliteiten: voor reizigers met de Belgische nationaliteit: reispas ten minste 6 maanden geldig
na retour. Kinderen: eigen reispas ten minstens 6 maand geldig na retour. Andere nationaliteiten:
info op het consulaat.
Lokale munt: op het schip alles in dollar.
Elektriciteit: op het schip is er 110V aanwezig, usb laadpunten
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 cruiseorganisator 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.

