
EMERALD
 PUw boetiekhotel op volle zee

 PBekroonde service

 PReizen buiten de gebaande paden

 PMaximaal 100 gasten

 PUitstekend à la carte dineren

 PKleine en verfijnde setting

INBEGREPEN
• Luchthaventransfers van en naar uw jacht
• Ontbijt, lunch en diner aan boord
• Wijn, bier en frisdrank bij de lunch en het diner
• Ultramoderne koffie - en thee faciliteiten
• Mineraalwater in uw suite (dagelijks aangevuld)
• Eerste klas service door een Engels sprekende bemanning
• Geselecteerde excursies met ervaren lokale gidsen
• Gratis Wi-Fi
• Alle belastingen en havengelden
• Alle fooien aan boord en aan wal

Bruisend Griekenland en Turkije
5 - 19 augustus 2023 (15 dagen/14 nachten) : Athene - Istanboel

ROUTE UW SCHIP: EMERALD AZZURRA

5 aug Athene, Griekenland
6 aug Kanaal van Korinthe, Griekenland

Itea, Griekenland
7 aug Katakolo, Griekenland
8 aug Chania (Kreta), Griekenland
9 aug Santorini, Griekenland
10 aug Mykonos, Griekenland
11 aug Amorgos, Griekenland
12 aug Rhodos, Griekenland
13 aug Patmos, Griekenland
14 aug Bodrum, Turkije
15 aug Kuşadası, Turkije
16 aug Tenedos (Bozcaada), Turkije
17 aug Çanakkale, Turkije

Cruisen door de Dardanellen, Turkije
18-19 aug Istanboel, Turkije

CATEGORIE PRIJS
Oceanview Stateroom € 7.770,- p.p.
Balcony Suite [dek 4] € 9.270,- p.p.*
Balcony Suite [dek 5] € 9.680,- p.p.*
Deluxe Balcony Suite € 12.420,- p.p.*
Owner’s Suite € 22.420,- p.p.*
* Prijzen inclusief 10% vroegboekkorting.

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.

OPMERKING Deze cruise kan ook in tegenovergestelde richting worden geboekt (Istanboel>Athene) van 19 augustus tot 
2 september 2023. Prijzen identiek zoals in bovenstaande tabel.

VOLPENSIONINCL. DRANKEN BIJ DE MAALTIJDEN


