Wereldreis 2023

11 januari - 23 april 2023 (103 dagen/102 nachten) : Southampton - Southampton

Hierboven: Het leven aan boord van de RMS Laconia tijdens Cunard's allereerste wereldcruise in 1923.

Vier samen met Cunard een eeuw van baanbrekende oceaanreizen, waarbij we een historisch jaar in de
reisgeschiedenis eren. In 2023 maakt Queen Victoria
een 103 dagen durende “Centenary World Voyage”,
waarbij we herdenken dat het 100 jaar geleden is
sinds Cunard’s eerste reis rond de wereld.
In diezelfde ontdekkingsgeest zal Queen Victoria tien
aanloophavens bezoeken die oorspronkelijk door
RMS Laconia werden aangedaan tijdens haar wereldreis in 1923, waardoor de reizigers de unieke kans
krijgen om een deel van de iconische reis terug te
maken die dan exact een eeuw geleden werd ondernomen.
Een volledige transit door het Panamakanaal wordt
een bucketlist-ervaring om nooit te vergeten, terwijl
stops in Aqaba - de toegangspoort tot Petra -, Tonga
en de Samoa-eilanden zeker de zintuigen zullen prikkelen en onvergetelijke herinneringen zullen voortbrengen.

WERELDCRUISE EXTRA’S

Als passagier van een wereldcruise geniet u van de volgende
extra diensten:
• Fooien zijn inbegrepen
• Welkomstreceptie aan het begin van de reis
• Cocktailparty’s
• Gebruik van een privé-lounge
• Uniek souvenir
• Galadiner aan wal

CATEGORIE

PRIJS

ON BOARD
CREDIT

Binnenkajuit
Buitenkajuit
Balkonkajuit
Club balkonkajuit
Princess Suite
Queens Suite

vanaf € 17.995 p.p.
vanaf € 21.825 p.p.
vanaf € 25.470 p.p.
vanaf € 35.745 p.p.
vanaf € 56.290 p.p.
vanaf € 69.835 p.p.

$450 p.p.
$550 p.p.
$600 p.p.
$800 p.p.
$1.050 p.p.
$1.500 p.p.

INBEGREPEN
• Treinreis Brussel - Londen heen en terug.
• Transfers tussen St. Pancras Station en het schip.

VAARROUTE
11 jan

UW SCHIP: QUEEN VICTORIA

Eurostar Brussel - Londen
Transfer met autocar Londen - Southampton

Inscheping Southampton, Engeland

1-2 mrt

Sydneyz, NSW, Australië

5 mrt

Cairns, QLD, Australië

9 mrt

Darwin, NT, Australië

14 mrt

Manilla, Filipijnen

19-20 jan

New York, NYu, Verenigde Staten

24 jan

Philipsburg, Sint Maarten

26 jan

Oranjestadv, Aruba

28 jan

Transit Panamakanaal, Panama

31 jan

Huatulco, Mexico

22-23 mrt Singapore

[excursies vanuit Santa Cruz]

25 mrt

Langkawi|, Maleisië

3 feb

Cabo San Lucasw, Mexico

28 mrt

Colombo, Sri Lanka

6-7 feb

San Francisco, CA, Verenigde Staten

2-3 apr

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

12 feb

Hilo, HI, Verenigde Staten

6 apr

Salalah, Oman

13 feb

Honolulux, HI, Verenigde Staten

11 apr

15 feb

Passage internationale datumgrens

19 feb

Apia, Samoa

21 feb

Nuku'alofa, Tonga

24 feb

Aucklandy, Nieuw-Zeeland

25 feb

Tauranga, Nieuw-Zeeland

26 feb

Bay of Islands, Nieuw-Zeeland

16-17 mrt Hong Kong, China
19 mrt

Nha Trang{, Vietnam

Petra}, Jordanië

[excursies vanuit Aqaba]

13 apr

Transit Suezkanaal, Egypte

16 apr

Napels~, Italië

20 apr

Lissabon, Portugal

23 apr

Ontscheping Southampton, Engeland

Transfer met autocar Southampton - Londen
Eurostar Londen - Brussel
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Contacteer Cruise Selection of uw reisagent
info@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De cruise op basis van all-inclusive aan boord, treintransfers,
lokale transfers, havengelden en taksen zijn inbegrepen. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen
op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet
definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.
Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.
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Herontdek de luxe van tijd en ga op
in de bibliotheek aan boord met meer dan
8.000 boeken - ontspan in de rust en stilte
terwijl de oceaan voorbij glijdt.

7

1

Geniet van een Martini mixologie-les
of Whiskyproeverij in de Commodore
Club of misschien een wijnproeverij in het
Britannia Restaurant, gehost door de Chef
Sommelier aan boord.

2

Trakteer uzelf op een voedende
behandeling, nieuwe snit en stijl bij de
Canyon Ranch SpaClub® Salon, of laat uw
nagels doen, uw benen waxen en uw haar
opsteken; klaar voor het avondbal.

Geniet van onze beroemde Afternoon Tea, luxueus geserveerd door obers
met witte handschoenen in de Queens
Room, met dagverse scones, theesandwiches en overheerlijke taarten.
Trakteer uzelf op een dagkaart voor
de Canyon Ranch SpaClub® en geniet van
het Aqua Therapy Centre met thermische
suite, stoombad, sauna, therapiebaden en
warme bedden. Waarom ook niet genieten van een lichaamsbehandeling, zoals
een biologische zeewierpakking of een
Thaise massage?

8

9

Leer de Quickstep of Cha-Cha in
de Queens Room van onze dansleraars,
klaar voor het Masquerade, Zwart-Wit of
Ascot themabal in de avond. U kunt ook
uw nieuwe pasjes laten zien in G32, de
nachtclub aan boord.

10

Bekijk na het diner een show in de
Royal Court Theatre - van een theatrale of
muzikale productie tot comedians.

11

12

Voor onze jongere reizigers zijn er
gedurende de dag gratis clubs, beschikbaar voor gasten van 6 maanden tot 17
jaar met een scala aan activiteiten die
passen bij de leeftijd.

Beproef uw geluk bij Roulette,
Blackjack of de gokautomaten in het Empire Casino - u kan zelfs lessen volgen met
een croupier aan boord.

13

3

4

Speel darts, kijk naar live sport, doe
mee aan de pubquiz of bingo en bestel
één van je favoriete gerechten in de Golden Lion Pub; van fish and chips tot steak
en ale pie.

5 Neem plaats in Illuminations en ge-

niet van een 3D-film, een planetariumshow
of een beroemde gastspreker - bekende
auteurs, schrijvers, filmmakers, politici,
wetenschappers, historici en zelfs astronauten worden uitgenodigd aan boord
om gasten te informeren en te vermaken.

15

Ontdek, voor een verandering van
culinaire beleving, onze nieuwe Aziatische
keuken bij Lotus, de smaak van Italië bij La
Piazza en een Indiase fusion bij Coriander drie specialiteiten restaurants in een hoek
van Kings Court.

Bezoek de Clarendon Fine Art
Gallery en geniet van een glas champagne
en een presentatie over het leven, stijl en
invloeden van Jack Vettriano. U kunt uzelf
ook trakteren op een exclusieve kunstaankoop van de tentoonstelling.

Volg een RADA (Royal Academy of
Dramatic Art) acteerles, aquarelcursus of
een digitale workshop op Apple apparaten. Voor diegenen die in vorm willen
komen, is er altijd yoga of misschien een
spinningles in het Canyon Ranch SpaClub®-fitnesscentrum.

14

Geef toe aan wat winkeltherapie
terwijl u rondloopt in de belastingvrije
Mayfair-winkels. Met een breed scala aan
geuren en topmerken inclusief H.Stern,
Radley en Hermes, vindt u zeker iets van
uw gading.

Anticipeer op de chocoladefondue avonden met een persoonlijke trainer
in de sportschool; een paar baantjes in het
verwarmde Pavilion zwembad, of maak
een stevige wandeling rond het Promenade dek - drie ronden is een mijl.

16
17

Ontspan met uw favoriete cocktail
terwijl u luistert naar de klanken van live
jazz in de Chart Room met optredens
van muzikanten uit de beroemde Juilliard
School in New York.

18

Ontmoet de kapitein van uw schip
en maak een praatje met uw medereizigers bij de Captain’s Cocktail receptie.
Geniet van live muziek en hapjes evenals
van een welkomswoord van de kapitein.

19

Bestel ontbijt op bed of geniet
van een steak vanuit het comfort van uw
ruime passagiershut - roomservice is 24
uur per dag gratis beschikbaar.

20

Aan dek ervaart u de opwindende
momenten van zeilen onder de Verazzano Narrows Bridge met een glas Veuve
Clicquot Champagne in de hand. Vaar
langs het Vrijheidsbeeld en geniet van de
skyline van Manhattan.

