
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

Noorwegen en het Noorderlicht
27 oktober - 8 november 2023 (13 dagen/12 nachten) : Southampton - Southampton

ROUTE UW SCHIP: QUEEN VICTORIA

27 okt Southampton (Engeland), VK 
28-29 okt Dagen op zee

30 okt Ålesund, Noorwegen

31 okt Dag op zee

1-2 nov Tromsø, Noorwegen

3-4 nov Narvik, Noorwegen

5 nov Dag op zee

6 nov Haugesund, Noorwegen

7 nov Dag op zee

8 nov Southampton (Engeland), VK 

CATEGORIE NORMALE PRIJS 
VANAF

BLACK FRIDAY 
PRIJS VANAF

Binnenkajuit € 1.590,- p.p. € 1.390,- p.p.
Buitenkajuit € 1.800,- p.p. € 1.620,- p.p.

Balkonkajuit € 1.990,- p.p. € 1.690,- p.p.

OPMERKING
• Deze Black Friday deal is geldig voor boekingen tot en met 4 december 2022.

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.

BESPAAR TOT € 600,- PER KAJUIT !


