ALL-INCLUS
IVE
SLECHTS 152 GAS
TEN AAN BOORD

Spitsbergen omvaart (Tromsø naar Longyearbyen)

28 juni - 9 juli 2022 (12 dagen/11 nachten) : van Tromsø naar Longyearbyen
VAARROUTE
Transfer luchthaven - hotel
28 juni
29 juni

SWAN HELLENIC
P Zie wat anderen niet zien
P Zeeën van buitenruimtes
P Gastronomische verwennerij
P Expeditielab
P Sauna met zicht op zee
INBEGREPEN

• Een nacht pre-cruise (hotel 4* of 5*) met ontbijt
• Alle transfers tussen het hotel, de haven en de luchthaven
• Accommodatie aan boord
• Alle maaltijden aan boord inclusief roomservice 24 uur per dag
• Koffie, thee, frisdranken & geselecteerde alcoholische dranken
24 uur per dag
• Lezingenprogramma’s door ons ervaren expeditieteam en
gastsprekers
• Excursieprogramma aan wal o.l.v. ons deskundig expeditieteam
• Swan Hellenic expeditie parka
• Gebruik van rubberen laarzen voor het aan wal gaan
• Standaard WiFi (Premium WiFi beschikbaar)
• Fooien aan boord en havenbelastingen

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5-6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

UW SCHIP: SH VEGA

Overnachting in hotel 4* of 5*
Transfer hotel - schip

Tromsø
Dag op zee
Bereneiland
Hornsund
Bellsund
Wijdefjord
Nordaustlandet
Monaco gletsjer
Ny-Ålesund
Longyearbyen

Transfer schip - luchthaven

CATEGORIE
Oceanview
Balcony D5
Balcony M5
Balcony D6
Suite
Premium Suite

PRIJS
€ 8.435 p.p.
€ 9.351 p.p.
€ 9.977 p.p.
€ 10.540 p.p.
€ 12.077 p.p.
€ 13.711 p.p.

OPMERKINGEN

• Prijzen zijn geldig tot 28/02/2022.

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De cruise op
basis van all-inclusive aan boord, één overnachting vóór de cruise, lokale transfers, havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen. Het reisschema en de 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.

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.travelinstyle.be

