TRANS-ATLANTISCHE VOYAGES 2023
BOEK T/M 31 OKTOBER 2022 UW TRANS-ATLANTISCHE OVERTOCHT IN 2023
EN PROFITEER VAN EXTRA ON BOARD CREDIT
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Cunard biedt u extra “on board credit” aan. Tussen $200-$550
extra on board credit (OBC) per kajuit, waardoor u meer redenen
heeft om u zelf te trakteren en onvergetelijke vakantiegeluksmomenten te creëren.
CATEGORIE
Binnenkajuit

STANDAARD OBC
55 USD p.p.

U ONTVANGT
155 USD p.p.

Buitenkajuit

60 USD p.p.

185 USD p.p.

Balkonkajuit

75 USD p.p.

225 USD p.p.

Suite

130 USD p.p.

405 USD p.p.
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Op de 3 vermelde trans-Atlantische overtochten krijgt u extra on
board credit, als u boekt voor 31/10/2022!
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CATEGORIE
Binnenhut
Buitenhut
Balkonhut
Suite

TARIEF
p.p.
vanaf € 1.266,p.p.
vanaf € 1.606,p.p.
vanaf € 1.691,p.p.
vanaf € 4.490,-

Eastbound Crossing

New York - Hamburg (10 dagen/9 nachten)
AFVAARTEN 2023:
30 april, 11 september en 13 oktober

CATEGORIE
Binnenhut

TARIEF
vanaf € 1.479,- p.p.

Buitenhut

vanaf € 1.946,- p.p.

Balkonhut

vanaf € 2.031,- p.p.

Suite

vanaf € 4.496,- p.p.

Hoe kunt u zichzelf verwennen
en optimaal genieten van uw
trans-Atlantische overtocht met
het extra “on board credit”?
Hier zijn slechts een handvol suggesties:
• Verwen u zelf! Boek een verleidelijke
behandelingen in de spa. Kiest u voor een
massage, aquatherapie of een behandeling voor
twee?
• Kleine verwennerijtjes en luxe voor u en uw partner.
• Kom nog uitgeruster thuis! Doe mee aan de
verrijkingsactiviteiten aan boord, zoals de WSET
Level 1 Awards in wijn & sterke dranken.
• Met meer dan 34.000 flessen wijn aan boord, vindt
u zeker een paar oude favorieten en misschien
ontdekt u er nog een paar.
• Winkeltherapie: Van mode en luxe tot boeken en
beeldende kunst, kies enkele blijvende aandenkens
aan uw reis.
• Leg de kenmerkende momenten van uw reis vast
met professionele foto’s van de fotograaf van het
schip.
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3 Redenen om aan boord te
gaan van de iconische
trans-Atlantische oversteek:
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Combineer een 7 nachten durende overtocht
met 2-3 nachten in de stad die nooit slaapt, bezoek
musea en theaters en profiteer van de geweldige
keuze aan restaurants en winkels. 95% van Cunard’s
transatlantische passagiers combineren de overtocht
met tijd in de Big Apple.
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7 dagen ‘me time’. Tijd om na te denken,
tijd om te dansen, tijd om te lezen, tijd om verwend
te worden, tijd om te leren, tijd om te verkennen,
tijd om te lachen etc. Waar u 7 nachten lang uniek in
constante beweging bent terwijl u een van de laatste
wildernissen op aarde doorkruist, laadt u uw ziel op
en komt u beter terug.
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Treed in de voetsporen van voorouders.
Tussen 1880 en 1920 emigreerden 14,5 miljoen
Europeanen van Europa naar Noord-Amerika. Volg
hun reis (hoewel in iets meer comfort!) aan boord
van de iconische Queen Mary 2, het enige echte
oceaanstomer ter wereld.

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.

