
CUNARD
 PUniek en ongeëvenaard op zee, al meer dan 175 jaar

 PCombinatie van de allure van het verleden 
met eigentijdse luxe

 PGrootse publieke ruimtes zoals het Britannia Restaurant
 PElegante kajuiten & luxueuze suites

 PWereldberoemde Grill Suites & Restaurants
 PVoortreffelijke keuken en grootse sociale gelegenheden

 PWhite Star Service: Van de typerende begroeting met 
witte handschoenen bij inscheping tot de attente service 

die u krijgt van uw Stateroom Steward

INBEGREPEN
• Cruise in Volpension
• Stijlvolle ingerichte accommodatie
• Uitmuntende service
• Lekker eten in meerdere restaurants
• Fantastisch entertainment
• Dagelijkse activiteiten
• Live muziek en theater

Wonderschoon Azië
3 - 19 april 2023 (17 dagen/16 nachten) : Singapore - Tokio

ROUTE UW SCHIP: QUEEN ELIZABETH

3 april Singapore
4-5 april Dagen op zee

6 april Hue of Da Nang, Vietnam 
(excursies vanuit Chan May)

7 april Dag op zee

8-9 april Hongkong 

10 april Dag op zee

11 april Manilla, Filipijnen

12 april Dag op zee

13 april Hualien, Taiwan

14 april Keelung, Taiwan

15 april Ishigaki, Japan

16 april Naha, Okinawa, Japan 

17-18 april Dagen op zee

19 april Tokio, Japan 
(excursies vanuit Yokohama)

CATEGORIE PRIJS
Binnenkajuit vanaf € 2.870,- p.p.
Buitenkajuit vanaf € 3.200,- p.p.

Balkonkajuit vanaf € 3.550,- p.p.

Suite vanaf € 5.930,- p.p.

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.be

 tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.travelinstyle.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 mo-
ment, 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.


