
Dag 1 • België - Warnemunde (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald 
en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 
01u30 vertrekken we via verschillende snelwegen 
richting Warnemunde waar we ’s middags inschepen 
aan boord van het luxe ****cruiseschip MSC Orchestra. 
Installatie in de kajuiten.
 
Dag 2 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen. 

Dag 3 • Bergen (Noorwegen)
Bergen, een van de bekendere plaatsen in Noorwegen, 
staat bekend om o.a. de prachtige ligging in de luwte van 
zeven bergen en de karakteristieke Noorse bebouwing. 
Aan de kade staan de voor Bergen zo typerende huizen. 
Op een weekdag kunnen we tegenover Bryggen een 
bezoek brengen aan de beroemde vismarkt. Voor 
wie Bergen van bovenaf wil zien, is een rit met de 
Fløienbaan ideaal.

Dag 4 • Lerwick (Shetland Eilanden)
Lerwick is de hoofdstad van de Shetland eilanden die 
tussen Noorwegen en IJsland liggen. Het gemeentehuis 
van Lerwick is prachtig en hangt vol met glas-in-
loodramen die de geschiedenis van Lerwick vertellen.

Dag 5 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen.

Dag 6 • Akureyri (IJsland)
We komen aan in de grootste stad van het noorden, 
Akureyri. De stad ligt net onder de poolcirkel en is 
gelegen in het Eyjafjörður fjord, de langste fjord van 
IJsland. Akureyri wordt ook wel eens de “hoofdstad 
van het Noorden” genoemd. Het is bekend om 
zijn botanische tuin en de vele goed onderhouden 
particuliere tuinen rondom de woningen met bomen, 
planten en bloemen. De protestantse kerk die boven op 
een heuvel staat is het symbool van de stad.

Dag 7 • Reykjavik (IJsland)
We bereiken de IJslandse hoofdstad Reykjavik, de 
meest noordelijke hoofdstad ter wereld. Deze stad is 
prachtig gelegen op een schiereiland met heuvels 
en bergketens op de achtergrond. Het stadsbeeld 
wordt bepaald door historische huizen, brede wegen, 
kerken met zeer moderne architectuur, supermoderne 
winkelcentra en aardige restaurantjes. Reykjavik biedt 
een uitgebreid scala aan bezienswaardigheden. Vanuit 
Reykjavik kunnen we deelnemen aan een facultatieve 
excursie naar het warm watermeer Blue Lagoon, 
beslist de bekendste trekpleister van IJsland. Deze 
lagune, gelegen in een lavaveld, is beroemd om de 
geneeskrachtige werking van het mineraalrijke water. 
Hier kunnen we een gezond en lekker warm bad nemen!

Dag 8 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen.

AKUREYRI

BLUE LAGOON REYKJAVIK

NU - € 400 pp 
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Cruise IJsland & het magische Noorden DUITSLAND - NOORWEGEN - GROOT-BRITTANNIE - IJSLAND - DENEMARKEN    

Ontdek tijdens deze prachtige cruise de hoogtepunten van Orkney en Shetland, de meest noordelijke eilanden van Schotland. Geniet van de ruige 
natuur van IJsland, van het gezellige Kopenhagen en het historische Bergen.



Dag 9 • Kirkwall/Orkney Islands (Schotland)
Vandaag bezoeken we de stad Kirkwall. Dit is de 
grootste stad en de hoofdplaats van de Orkney-eilanden 
in Noord-Schotland. De stad wordt gekenmerkt door 
grijze gebouwen en kronkelige straatjes. Midden in de 
stad staat de magnifieke Sint Magnus Kathedraal die al 
van ver te zien is. Deze werd opgericht ter ere van Sint 
Magnus, graaf van Orkney tussen 1108 en 1117. De 
kerk is opgebouwd uit rode en gele zandsteen en heeft 
prachtige glas-in-loodramen. Verken Kirkwall of kies er 
voor om landinwaarts te gaan om dit fascinerende eiland 
te ontdekken. Het schip legt hier de hele dag aan.

Dag 10 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip te verkennen.

Dag 11 • Kopenhagen (Denemarken)
Kopenhagen, de laatste halte tijdens deze cruise, zal 
ons betoveren met haar vele legendes en poëtische 

verhalen. Kopenhagen is de meest bruisende hoofdstad 
van Scandinavië. In het kleine en gastvrije Kopenhagen 
bepalen mensen en niet auto’s het tempo. Dat blijkt ook 
uit de vele terrasjes en voetgangerszones. Culturele 
bezienswaardigheden, waaronder grote nationale musea, 
magische kunstgalerieën, een gezond aanbod uitvoerende 
kunstevenementen en een van Europa’s boeiendste 
filmculturen, maken van Kopenhagen een hoogtepunt 
tijdens uw cruisevakantie.

Dag 12 • Warnemunde - België
In de ochtend komen we aan in Warnemunde. Na het 
ontbijt ontschepen we en is het tijd voor de terugreis. 
Rond middernacht komen we aan in België en worden we 
terug thuis gebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan de volgorde van het programma 
aangepast worden

MSC ORCHESTRA
MSC Orchestra is het tweede schip in de ‘Musica-
klasse’, met een perfecte mix van design, comfort en 
veiligheid. Luchtige open ruimtes en MSC Cruises’ 
typische Italiaanse stijl maken de MSC Orchestra tot 
een stijlvolle pionier voor toekomstige projecten en 
ontwerpen van cruiseschepen. Laat u aan boord van het 
luxueuze MSC Orchestra cruiseschip overbluffen door 
het ruime aanbod amusementsfaciliteiten. Ga joggen 
op een speciale baan, neem een verjongend Turks 
bad, dineer in het Chinese restaurant Shanghai, relax 
in de Savannah Bar met zijn exotische dierenprints of 
in de weelderige Purple Bar, of geniet van de Hollywood 
glamour in de chique Zaffiro Bar. Beproef uw geluk in 
het Palm Beach Casino, dans tot het ochtendgloren in de 
disco of beleef een show in het Covent Garden Theatre, 
met een programma vol muzikale amusementsshows. 
MSC Orchestra telt in totaal 16 dekken met sauna en 
whirlpool, een ruime keuze aan restaurants en gezellige 
pizzeria’s voor het hele gezin.

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haardroger 
en toilet, interactieve tv, radio beschikbaar op de tv, 
telefoon, internetverbinding mits toeslag, minibar, 
kluisje

 � Kajuiten van het type BELLA: deze kajuiten, liggen op 
de lagere dekken en de buitenkajuiten hebben een 
belemmerd zicht

 � Kajuiten van het type FANTASTICA: deze kajuiten 
liggen op de hogere dekken, met snelle toegang 
tot de liften en lounges en genieten van een 24-uur 
roomservice

 � Kajuiten van het type AUREA: naast alle kenmerken 
van “Bella” en “Fantastica” scheept u met voorrang in, 
geniet u van gratis wellnessproducten – kan u dineren 
op het ogenblik van uw keuze in een gereserveerde 
zone in het restaurant en genieten van all-inclusive 
onbeperkt drankjes – kan u profiteren van een fantas-
tisch spa-pakket, waaronder een spa welkomstcock-
tail, een massage naar keuze uit het spa-menu, een 
zonnebanksessie en onbeperkt gebruik van sauna en 
Turks stoombad gedurende de cruise (alleen beschik-
baar voor volwassenen). 

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats 
en terug

 � Transfers naar en terug van Warnemunde met een 
luxe *****ROYAL CLASS AUTOCAR

 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal 
tem de 12e dag het ontbijt

 � Verblijf in een binnen- , buiten- of buitenkajuit met 
balkon

 � Cocktail van de kapitein
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider 
vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar € 10 pp/pd 
en kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd

 � Uitstappen
 � Drankenpakket voor Bella en Fantastica (onbeperkte 
consumptie van alcoholische en niet-alcoholische 
dranken zoals wijn per glas - wit, rood, rosé en 
mousserende wijnen uit de “Allegrissimo Selectie”-, 
tapbier, frisdrank, mineraalwater, warme dranken 
en een ruime keuze aan drankjes en cocktails in de 
bar en ijs om mee te nemen in hoorn of cup.) Voor 
de volledige voorwaarden verwijzen wij naar http:// 
www.msccruises.nl/nl_nl/Speciale-Services/Allegris-
simo-Pakketten.aspx

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelne-
mers doorgeven

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

12 dagen / 11 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

19 mei 18 € 1799 € 1899 € 2099 € 2199 € 2299 € 2399 € 2799

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit 
(steeds op aanvraag): € 830 € 890 € 1000 € 1060 € 1200 € 1290 € 1520

3e en 4e volwassene in 
één kajuit: € 840 € 920 € 840 € 920 € 840 € 920 € 1150

Kind van 0 tem 17 jaar € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450

Drankenpakket per 
persoon (enkel per 
kajuit mogelijk)

€ 286 € 286 € 286 € 286 € 286 € 286 inbegrepen

Drankenpakket jeugd 
tem 17 jaar (geen 
alcoholische dranken)

€ 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 inbegrepen

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

KOPENHAGEN

ZEECRUISES
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