
Dag 1 • België - Kiel (Duitsland)
We worden heel vroeg in de ochtend thuis opgehaald en naar 
de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 01u30 vertrekken 
we via verschillende snelwegen richting Kiel waar we ’s 
namiddags inschepen aan boord van het luxe *****cruiseschip 
MSC SPLENDIDA. Installatie in de kajuiten.

Dag 2 • Kopenhagen (Denemarken)
Kopenhagen 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 3 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te 
ontspannen en het schip verder te verkennen.

Dag 4 • Visby (Zweden)
Visby is de grootste stad op het eiland Gotland in Zweden, 
Visby is een voormalige Vinkingstad, een Hanzestad en 
een van de best bewaarde middeleeuwse steden in heel 
Scandinavië. Rond het centrum staan nog delen van oude 
stadsmuren en in de stad vallen de kerk ruines op, de stad 
is ook werelderfgoed.

Dag 5 • Stockholm (Zweden)
Stockholm is  de hoofdstad van Zweden en ligt in het 
zuidoosten van het land. De bijnaam van Zweden is “het 
Venetië van het Noorden” en die naam heeft de stad absoluut 
niet gestolen. Stockholm wordt namelijk opgesplitst door 
enerzijds het Mälarmeer en anderzijds de Oostzee. Hierdoor 
bestaat de stad uit veertien eilanden die met elkaar verbonden 
zijn door een netwerk van bruggen. Er wonen zo’n anderhalf 
miljoen mensen in Stockholm, goed voor ruim 20 procent 
van de volledige populatie van Zweden. Toch valt de drukte 
er best mee. Dit komt doordat verschillende eilanden, zoals 
Stadsholmen (Gamla Stan) en Riddarholmen, historisch 
bewaard zijn gebleven en nooit ten prooi zijn gevallen aan 
grote wolkenkrabbers of andere stedelijke bebouwing. Op de 
eilanden Skeppsholmen, Långholmen en Djugården kan je de 
rust van de natuur terugvinden.

Dag 6 • Tallinn (Estland)
Als een van de best bewaarde en allesomvattende 
middeleeuwse steden in Europa ademt de oude kusthoofdstad 
van Estland een romantische zweem geschiedenis uit. 
De kasseipleintjes van de schilderachtige oude stad zijn 
nog steeds in mysterie gehuld. Kronkelende steegjes in 
de schaduw van originele handelshuizen uit de 12e en 13e 
eeuw combineren er een overvloed aan goed beschermde 
middeleeuwse kerken met staatsgebouwen. Maar Tallinn, dat 
zich net iets meer dan een decennium geleden onder het juk 
van de Sovjet-Unie bevrijdde, is niet in het verleden blijven 
steken! Deze goed bewaarde stad en Unesco werelderfgoed 
is net zo progressief als elke andere Europese hoofdstad. Het 
maakt niet uit of we gaan winkelen, aan sightseeing doen of 
geschiedenis en cultuur gaan opsnuiven: dit decor met zijn 
sprookjesachtige architectuur zal ons sowieso betoveren!

Dag 7 & Dag 8 • Sint-Petersburg (Rusland)
De Russische stad Sint-Petersburg wordt vaak het ‘Venetië 
van het noorden’ of het ‘Parijs van het oosten’ genoemd. Dit is 
dan ook een van de mooiste steden ter wereld! Van het Witte 
Nachten Festival in de zomer tot prachtige concerten, theater- 
en balletvoorstellingen op magische winteravonden… De 
stad heeft een bruisend cultuurleven dat zijn gelijke niet 
kent! Heel Sint-Petersburg werd uitgeroepen tot Unesco 
werelderfgoed. De bezienswaardigheden hier verrassen zelfs 
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Cruise Baltische Staten • MSC Splendida

Ontdek de prachtige, unieke cultuur van Sint-Petersburg of het verrassende karakter van de Baltische Staten. U zult verrast worden door 
hoofdsteden als Kopenhagen en Tallinn. Een cruise is een ideale manier om te reizen en te genieten van de prachtige landschappen en de 
culturele Noord-Europese steden.



12 dagen / 11 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Aurea

Yacht Club 
Deluxe Suite*

06 september 20 € 1340 € 1490 € 1850 € 1990 € 2420 € 3650

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds op 
aanvraag): € 780 € 860 € 1150 € 1280 € 1630 € 2980

3e en 4e volw. in één kajuit € 720 € 750 € 710 € 750 € 1080 € 1330

Kind van 0 tem 11 jaar € 340 € 340 € 340 € 340 € 340 € 340

Kind van 12 tem 17 jaar € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430

Drankenpakket per persoon 
(enkel per kajuit mogelijk) € 319 € 319 € 319 € 319 inbegrepen inbegrepen

Drankenpakket jeugd tem 17 
jaar (geen alcoholische dranken) € 209 € 209 € 209 € 209 inbegrepen inbegrepen

MSC SPLENDIDA
Een droom die op sublieme wijze uitkomt Het ecologische schip MSC 
Splendida neemt u mee in stijlvolle luxe naar de meest begeerde 
bestemmingen ter wereld, met als eerste bestemming het schip zelf.  
Geniet van de livemuziek en het buitengewone aanbod van bars 
met designerthema en restaurants met veel culinaire hoogstandjes 
om uit te proberen, van authentieke mediterrane specialiteiten tot 
Amerikaanse steakhouse biefstukken. Sluit uw avond af met een 
show van wereldklasse in het Strand Theatre,beproef uw geluk in 
het Royal Palm Casino of dans nog tot het ochtendgloren in de 
Club 33 Disco.. Er is ook een breed aanbod van sportfaciliteiten, 
zoals vier zwembaden, een Power Walking Track, een squashbaan 
en een ultramoderne fitnessruimte. Na al uw inspanningen, kunt u 
ontspannen in de MSC Aurea Spa met heerlijke Balinese massages, 
thalassotherapie, geavanceerde schoonheidsbehandelingen, 
een Turks bad, een sauna, een bubbelbad en een solarium.  Of u 
kunt zonnebaden op het afgezonderde Top 18 zonnedek dat een 
schitterend uitzicht op zee biedt met zijn eigen spa-service en een 
bar en gratis fruitsticks. De kinderen en tieners kunnen tevens van 
hun eigen fantastische voorzieningen genieten. Op het prestigieuze 
voordek vindt u de exclusieve MSC Yacht Club, een weelderig 
schip binnen het schip met 71 ruime suites met een eigen 
conciërgebalie, een 24-uurs butlerservice, de privé Top Sail Lounge, 
een zwembaddek en een bar. 

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haardroger en toilet, 
interactieve tv, radio beschikbaar op de tv, telefoon, internetver-
binding 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 keu-
ze in een gereserveerde zone in het restaurant en genieten van 
all-inclusive onbeperkt drankjes - kan u profiteren van een fan-
tastisch spa-pakket, waaronder een spa welkomstcocktail, een 
massage naar keuze uit het spa-menu, een zonnebanksessie 
en onbeperkt gebruik van sauna en Turks stoombad gedurende 
de cruise (alleen beschikbaar voor volwassenen).

 � Kajuiten van het type YACHT CLUB - DELUXE SUITE: rijkelijk in-
gerichte suites met uitstekend comfort op de voorsteven van het 
schip - Gastronomisch dineren in het privérestaurant MSC Yacht 
Club - Vrije keuze om te eten tijdens de openingsuren van het 
restaurant -  Exclusief zonneterras met zwembad, bubbelbad, 
solarium en bar - De panoramisch Top Sail Lounge met bar, af-
ternoon tea-service en een selectie van snacks en dit 20 uur per 
dag - Er is elke avond live muziek in de Top Sail Lounge - Pre-
mium internetpakket, tot 4 GB (afhankelijk van lengte-cruise)*

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
 � Transfer naar en terug vanuit Kiel met een luxe 
*****ROYAL CLASS AUTOCAR

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

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

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

 � Uitstappen
 � Drankenpakket ‘Easy Package’: Onbeperkt verbruik van alle 
dranken tot € 6 • Bier van de tap • Specifieke selectie van huis-
wijnen per glas • Geselecteerde sterke dranken, cocktails en 
aperitieven • Alcoholvrije cocktails • Frisdranken en vruchten-
sappen per glas • Energiedranken • Mineraalwater in flessen 
• Klassieke warme dranken (espresso, cappuccino, caffe latte, 
thee) • Koffie en warme chocoladespecialiteiten

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: Opgelet: internationaal paspoort dat ten 
minste tot 6 maanden na afloop van de cruise geldig is.

 � Visum: om Sint-Petersburg te bezoeken is een visum noodza-
kelijk. Zonder Russisch visum komt u het land niet in. Wanneer 
u een uitstap boekt bij MSC Cruises is uw visum om Sint-Pe-
tersburg te bezoeken inclusief. U krijgt dan via MSC Cruises een 
groepsvisum waarmee u met een uitstap van boord kan. Het 
schip ligt 2 dagen in Sint-Petersburg. Wanneer u geen excursie 
bij MSC Cruises boekt en Sint-Petersburg individueel wilt bezoe-
ken dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om een visum aan 
te vragen voor aanvang van de cruise. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de Russische ambassade in België.

 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle  
deelnemers doorgeven

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

* Yacht club Deluxe Suite max. 3 pers. in kajuit • Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

de grootste globetrotter! Stap van het schip voor een facultatieve 
stadstour langs de voornaamste bezienswaardigheden van Sint-
Petersburg, zoals het schitterende paleizen- en tuinencomplex 
van Peterhof (Petrodvorets), het zomerverblijf van de tsaren 
met zijn prachtige beeldentuinen met extravagante fonteinen, 
en de Hermitage, één van ’s werelds beste kunstmusea. Maar 
ook het Katharinapaleis met zijn verfijnde blauw witte gevel en 
verbluffende interieur wordt beslist een hoogtepunt van uw 
verblijf in Sint-Petersburg.

Dag 9 • Helsinki (Finland)
Helsinki, de ‘witte stad van het noorden’, is de hoofdstad van 
Finland en een internationale toegangspoort vol verrassingen. 
Het op vele vlakken unieke Helsinki is een brandpunt voor 
zaken, financiën, mode, geneeskunde, entertainment, media, 
cultuur en intellectuele gesprekken. De stad kan bogen op een 
indrukwekkend aanbod musea, galerieën en theaters. Helsinki 
verschilt op twee vlakken van andere grote historische steden: de 
fysieke aanwezigheid van de natuur en het uitzonderlijk duidelijke 
stratennet, een idee van de twee voornaamste ontwerpers van de 
stad, Johan Albrecht Ehrenström en Carl Ludvig Engel.

Dag 10 • Gdynia (Polen)
Gdynia is een van de jongste steden van Polen. Zij werd tot stad 
gepromoveerd in 1926. Opgericht in 1920 lokte de bouw van 
de haven toen moedige werkers uit heel Polen. In minder dan 

10 jaar werd het vissersdorp omgetoverd tot een moderne stad 
met 100.000 inwoners. Men treft er eeuwenoude historische 
monumenten aan : de Sint-Michielskerk - Aartsengel uit de 13e  
eeuw in Oksywie, een van de oudste kerken uit Pommeren, 
het paleis van Kolibki, waar Jan III Sobieski samen met z'n 
echtgenote Marie de la Grange d'Arquien woonden en ook het 
neo-gotisch landhuis uit het einde van de XVII eeuw - begin XVII  
eeuw - gelegen Forwarczna straat in Orlowo.  Maar wat zeker 
een bezoek waard is, zijn de art deco gebouwen in Gdynia uit 
de jaren 1920 en 1930. Een modernistische architectuur met 
vensters, die hier en daar doen denken aan patrijspoorten en de 
stalen structuren op een cruiseschip. Het gaat hier zowel over 
publieke gebouwen als over villa's. Het is ook deze stijl die de 
architecten uit Gdynia vandaag nog gebruiken, wat van deze 
stad zeker een stad met stijl maakt.

Dag 11 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen 
en het schip te verkennen.

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

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden
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DUITSLAND - DENEMARKEN - ZWEDEN - FINLAND - POLEN - RUSLAND - ESTLAND   GRATISGRATIS
Royal Class


