Herfstvakantie Cruise 8 dagen / 7 nachten
Middelandse Zee met Msc Meraviglia – Nieuwste Schip van MSC

DAG

DATUM

HAVEN

1

28 okt 2017

Brussel-Marseille

28 okt 2017

Marseille-Frankrijk

2

29 okt 2017

3

AANKOMST VERTREK

07u10 12u16

LIGPLAATS

TGV

17u00

Aan kade

Genua-Italië

08u00 17u00

Aan kade

30 okt 2017

Napels-Italië

13u00 19u00

Aan kade

4

31 okt 2017

Messina-Italië

08u00 18u00

Aan kade

5

01 nov 2017 La Valletta-Malta

08u00 18u00

Aan kade

6

02 nov 2017 Op Zee

7

03 nov 2017 Barcelona-Spanje

09u00 18u00

Aan kade

8

04 nov 2017 Marseille-Frankrijk

09u00 -

Aan kade

04 nov 2017 Marseille-Brussel

12u14 17u43

TGV

*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade , ankerplaats en
uren

Prijs 8 DAAGSE REIS
Binnenkajuit Fantastica

1418€ PP

Buitenkajuit Fantastica

1560€ PP

Balkonkajuit Fantastica

1690€ PP

1ste en 2de Kind 03j-11j

kajuit delend met 2 volbetalende : 584€

1ste en 2de Tiener 12-17j

kajuit delend met 2 volbetalende : 693€

3de-4de persoon vanaf 18j

kajuit delend met 2 volbetalende : 1096€

Inbegrepen:
-

7 nachten cruise op de MSC Meraviglia zoals programma ( het nieuwste Schip van MSC)
kajuit in gekozen categorie
Nederlandstalige Copco Travel begeleiding
vol pension aan boord ( ontbijt-lunch-avondmaal, snacks)
Allegrisimo-Dranken-Pakket
Drinkgelden
btw en garantiefondspremie
de animaties overdag en de avondspektakels
het dragen van de bagage in de ontschepingshavens
haventaksen
TGV Brussel-Marseille-Brussel ( inclusief transfers)
Vervoer van en naar Brussel Zuid

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 gsmoperator 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.

