vertrek vanuit

Amsterdam

DRANKENPA
KKET
inbegrepen

ERVAAR HET NIEUWSTE VLAGGENSCHIP : DE ROTTERDAM

Viking Sagas

- Rondreis Amsterdam
Mogelijke afvaarten 2021: 30 | 05 ] 13 | 06 ] 11 | 07 ] 22 | 08 ] 19 | 09 (8 dagen | 7 nachten)

SOGNEFJORD

Flåm
Stavanger
Oslo

OSLOFJORD

CATEGORIE

TARIEF

Binnenhut

vanaf € 1.435

Buitenhut

vanaf € 1.745

Balkonhut

vanaf € 1.949

Kristiansand

HOLLAND AMERICA LINE
PPZorgvuldig geplande routes
AMSTERDAM

VAARROUTE

2021 Web/Print
7-day Viking Sagas
Ryndam: roundtrip Amsterdam
EU21_RN_7d_AMS_AMS_E1N07F.ai

PPRuime, middelgrote schepen
PPBoeiende culinaire reizen

UW SCHIP: NIEUW STATENDAM OF ROTTERDAM

PPExclusieve activiteiten aan boord

Dag 1

Amsterdam (Nederland) vertrek 17:00

Dag 2

Dag op zee

OPMERKINGEN

Dag 3

Scenic Cruising Oslofjord
Oslo (Noorwegen) 08:00-16:00

Dag 4

Kristiansand (Noorwegen) 08:00-17:00

Dag 5

Stavanger (Noorwegen) 08:00-15:00

Dag 6

Scenic Cruising Sognefjord
Flam (Noorwegen) 07:00-19:00

Dag 7

Dag op zee

Dag 8

Amsterdam (Nederland) ontscheping 07:00

• De bovenvermelde prijzen zijn inclusief een drankenpakket en een diner in de Pinnacle Grill en in Canaletto (zie beschrijving hieronder) en gebaseerd op de cruise
met vertrek op 30 mei 2021.
• Signature-drankenpakket: heeft een dagelijkse limiet van 15 drankjes - exclusief
drankjes van meer dan $11,00 en aankopen in Signature-winkels, In Room Dining of
drankjes op Half Moon Cay. Het arrangement is niet overdraagbaar of restitueerbaar.
• Pinnacle Grill-diner en Canaletto: tijden voor specialiteitenrestaurants worden toegewezen en op de dag van inscheping wordt een bevestigingskaart in uw passagiershut geplaatst.
• Holland America betaalt de voorgestelde hotelservicekosten namens de gast. Dit is
exclusief fooien die zijn toegevoegd voor barkosten, wijnrekeningen in de eetzaal
of Greenhouse Spa en Salon-services. Deze aanbetaling is van toepassing op alle
gasten in de passagiershut en kan niet worden toegepast op andere diensten of
koopwaar.
• Deze aanbieding geldt voor alle gasten en kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd of ingetrokken. Er kunnen andere beperkingen van toepassing
zijn.

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent
info@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Prijzen zijn cruise-only, in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen.
Routes en 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.

