
Waar de Queen Mary 2 ook aanlegt, wordt ze verwel-
komd... Haar stijl, elegantie en overvloed aan ruimte 
zijn legendarisch. Ontcijfer de mysteries van de nach-
telijke hemel in haar planetarium aan boord, de Illumi-
nations. Test uw smaakpapillen tijdens een begeleide 
wijnproeverij of geniet van het boeiende maar zachte 
entertainment van de vaste pianisten in de Carinthia 
Lounge.

Deze Cunard-wereldreis brengt de grootste beziens-
waardigheden van de wereld naar je deur, met verhel-
derende gastsprekers en gastronomische gerechten 
die de geheimen van de bestemmingen die je te-
genkomt ontsluit. Vertrekkende vanuit Southampton 
biedt ze overnachtingen in Zuid-Afrika, Azië en Aus-
tralië, tropische bezoeken aan zonovergoten eilanden 
en een doortocht van het Suezkanaal.

WERELDCRUISE EXTRA’S

REIST U LIEVER ENKEL EEN BEPAALD DEEL 
VAN DEZE WERELDCRUISE?

Dan bieden wij u volgende mogelijkheden:

1. Southampton-Sydney
11/01/24-27/02/24 (48d./47n.)
vanaf € 6.610,- p.p.

2. Southampton-Hongkong
11/01/24-14/03/24 (64d./63n.)
vanaf € 8.270,- p.p.

3. Kaapstad-Hongkong
01/02/24-14/03/24 (43d./42n.)
vanaf € 4.960,- p.p.

4. Sydney-Dubai
27/02/24-07/04/24 (41d./40n.)
vanaf € 4.490,- p.p.

5. Sydney-Southampton
27/02/24-28/04/24 (62d./61n.)
vanaf € 7.970,- p.p.

6. Hongkong-Southampton
14/03/24-28/04/24 (46d./45n.)
vanaf € 5.660,- p.p.

7. Singapore-Southampton
23/03/24-28/04/24 (37d./36n.)
vanaf € 3.709,- p.p.

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 vanaf € 15.590,- p.p. $ 500,- p.p.
Buitenkajuit vanaf € 21.430,- p.p. $ 600,- p.p.
Balkonkajuit vanaf € 22.220,- p.p. $ 650,- p.p.
Suite vanaf € 46.750,- p.p. $ 1.150,- p.p.

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

Wereldreis 2024
11 januari - 28 april 2024 (108 dagen/107 nachten) : Southampton - Southampton
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11 jan Inscheping Southampton, Engeland
14 jan Lissabonu, Portugal
16 jan Tenerife, Spanje
25 jan Walvisbaai, Namibië
29 jan Port Elizabeth, Zuid-Afrika
31 jan-1 feb Kaapstad, Zuid-Afrika
4 feb Durban, Zuid-Afrika
8 feb Le Port, Réunion
9 feb Port Louis, Mauritius
17 feb Perth, WA, Australië 

[excursies vanuit Fremantle] 

21 feb Adelaide, SA, Australië
23-24 feb Melbourne, VIC, Australië
26-27 feb Sydney, NSW, Australië
2 mrt Cairns, QLD, Australië

[excursies vanuit Yorkey's Knob]

6 mrt Darwin, NT, Australië
9 mrt Bitung, Indonesië
13-14 mrt Hongkong, China
16 mrt Hué of Da Nang, Vietnam 

[excursies vanuit Chan May]

18 mrt Nha Trang, Vietnam
20 mrt Ho Chi Minh-stad, Vietnam 

[excursies vanuit Phu My] 

22-23 mrt Singapore
25 mrt Penang, Maleisië
26 mrt Langkawi, Maleisië
27 mrt Phuket, Thailand
31 mrt Colombo, Sri Lanka
5 apr Doha, Qatar
6-7 apr Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
10 apr Salalah, Oman
15 apr Petra, Jordanië

[excursies vanuit Aqaba]

17 apr Transit Suez Kanaal, Egypte
(Cruise-by)

19 apr Athene, Griekenland
[excursies vanuit Piraeus]

22 apr Barcelona, Spanje
24 apr Sevilla, Spanje

[excursies vanuit Cadiz]

28 apr Ontscheping Southampton, Engeland

VAARROUTE                                       UW SCHIP: QUEEN MARY 2
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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.



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.

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.

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

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 medereizi-
gers 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 Verazza-
no Narrows Bridge met een glas Veuve 
Clicquot Champagne in de hand. Vaar 
langs het Vrijheidsbeeld en geniet van de 
skyline van Manhattan.

1 Geniet van onze beroemde After-
noon Tea, luxueus geserveerd door obers 
met witte handschoenen in de Queens 
Room, met dagverse scones, thee, sand-
wiches en overheerlijke taarten.

2 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 genie-
ten van een lichaamsbehandeling, zoals 
een biologische zeewierpakking of een 
Thaise massage?
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6 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 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.

8 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.

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 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 kunstaan-
koop van de tentoonstelling.

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

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

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

4 Speel darts, kijk naar live sport, doe 
mee aan de pubquiz of bingo en bestel 
één van je favoriete gerechten in de Gol-
den 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 astro-
nauten worden uitgenodigd aan boord 
om gasten te informeren en te vermaken.


