
Expeditie naar IJsland en de westkust van Europa

Een expeditie naar de Oude Wereld. Van de geisers van IJsland tot de 
zeevaardersnatie Portugal. Langs de wilde westrand van Europa. 
Onze  bestemmingen zijn net zo divers als het continent zelf. Ontdek het 
ongerepte landschap, de rijke cultuur en de levende geschiedenis.

Wanneer SEAVENTURE u verwelkomt in Reykjavík, bent u klaar om te 
starten voor een reis langs unieke natuurlijke en culturele gebieden. 
Zet koers naar de weelderige weiden van de Faeröereilanden met hun 
mystieke berglandschappen, waardoor verse bronnen stromen en 
veranderen in brullende watervallen. De 37.000 basaltzuilen van de 
Giant‘s Causeway markeren trots uw entree in de Ierse Zee. Uw reis zal 

rijk zijn aan contrasten met een bezoek Noord-Ierland’s hoofdstad Belfast, met een 
opwindend verleden en levendige trendy wijken. Tegen de tijd dat je de Gregoriaanse 
gebouwen van Dublin bereikt, ben je je hart verloren aan het Emerald Isle. Brest is 
beroemd om zijn architecturale meesterwerken en culinaire hoogtepunten. Na veel 
savoir-vivre gaan we naar de Spaanse stad La Coruña in de Baskische regio. Kastelen, 
kerken en prachtige paleizen in Porto vertellen het verhaal van de tijd dat de wijnstad de 
bakermat van Portugal was. We volgen het kompas van de ontdekkingsreizigers naar 
Lissabon, waar je overal waar je komt de zin voor avontuur kan voelen. Loop in de voet-
sporen van Vasco da Gama, laat je opwekken door fado in de oude wijk van Alfama en 
eindig je expeditie met een glas Vinho Verde aan de oevers van de Tejo.

Category 1  E  5.419 pp 
Category 2  E  6.399 pp 
Category 3  E  7.429 pp 
Category 4  E  8.499 pp 
Category 5  E  10.089 pp

Tussen steden en adembenemende landschappen
Faeröereilanden

Lissabon

Dag Haven Aankomst Vertrek
1 Reykjavík,  

Inscheping start om 15:00
18:00

2 op zee – – 

3 Faeröereilanden 08:00 17:00

4 op zee  –  –

5 Belfast 07:00 19:00

6 Dublin 06:00 –

7 Dublin – 06:00

8 Brest 10:00 22:00

9 op zee  – – 

10 La Coruña 06:00 18:00

11 Porto 10:00 18:00

12 Lissabon 13:00  –

13 Lissabon ontscheping tot 09:00  

Reykjavík – Lissabon
19.09.2021 – 01.10.2021

Vaarschema steeds onder voorbehoud.

• Gastronomisch restaurant met uitstekende gerechten 
en kwaliteitsvolle dranken

• Uw minibar is altijd gevuld met water, frisdranken en 
bier

• Een parka en herbruikbare VIVA-waterflessen (op 
SEAVENTURE Poolreizen)

• Exclusieve schoonheidsproducten
• Wi-Fi
• Fooien en servicekosten aan boord

VIVA All-Inclusive
Faroe Islands

Reykjavík

Dublin

Belfast

Brest

Porto

La Coruna

Lisbon

De prijzen zijn 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 - Erk.nr. 6231.

Hoogtepunten
•  Bezoek overdag de Temple Bar in Dublin met zijn 
 sfeervolle wijk en geniet van een Ierse Guinness.

•  Wandel langs Europa‘s langste promenade (acht mijl) 
 en bereik de „Toren van Hercules“ in La Coruña.
 


