Ontdek het Verre Oosten met de legendarische Queen Elizabeth
12 maart - 01 april 2022 (21 dagen/20 nachten) : Dubai - Hong Kong

CUNARD
P Uniek en ongeëvenaard op zee, al meer dan 175 jaar
P Combinatie van de allure van het verleden
met eigentijdse luxe
P Grootse publieke ruimtes zoals het Britannia Restaurant
P Elegante kajuiten & luxueuze suites
P Wereldberoemde Grill Suites & Restaurants
P Voortreffelijke keuken en grootse sociale gelegenheden
P White Star Service: Van de typerende begroeting met
witte handschoenen bij inscheping tot de attente service
die u krijgt van uw Stateroom Steward

ROUTE
12 maart
13-16 maart
17 maart
18-20 maart
21 maart
22 maart
23-24 maart
25-26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart-1 april

UW SCHIP: QUEEN ELIZABETH

Inscheping Dubai, V.A.E.
Dagen op zee
Colombo, Sri Lanka
Dagen op zee
Langkawi, Maleisië
Kuala Lumpur, Maleisië
Singapore
Dagen op zee
Hue of Da Nang, Vietnam
Dag op zee
Hanoi, Vietnam
Dag op zee
Hong Kong, China

CATEGORIE
Binnenkajuit
Balkonkajuit
Suite

PRIJS
vanaf € 2.669 p.p.
vanaf € 3.646 p.p.
vanaf € 5.941 p.p.

OPTIONEEL: DUBAI-PAKKET*

• Pre-cruise verblijf in het Hilton Dubai The Walk hotel (o.b.v. logies en ontbijt) .
• Toegang tot Dubai Expo voor 1 dag
• Transfers tussen luchthaven, hotel, Expo en schip.
*Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en prijzen.

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. Cruise op basis van volpension aan boord, havengelden, btw 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.

