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9 dagen / 7 nachten - volpension
Vertrekdata: 13, 20 & 27 mei 22 Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 

Fantastica
Buitenkajuit 

Bella
Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 989 € 1035 € 1150 € 1200 € 1320 € 1550
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 770 € 795 € 770 € 795 € 795 € 975
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 430 € 470 € 570 € 610 € 715 € 1010
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 -
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Genua (Italië)
We worden ‘s avonds thuis opgehaald en naar de centrale vertrekplaats gebracht. Rond 22u30 vertrekken we met een luxueuze *****ROYAL 
CLASS AUTOCAR via verschillende snelwegen richting Genua.

Dag 2 • Genua (Italië)
In de namiddag schepen we in aan boord van het de MSC Sinfonia en nemen onze intrek in onze kajuit.

Dag 3 • Marseille (Frankrijk)
Wanneer u van boord gaat zijn de gezellige cafés rond de Vieux Port geweldige plekken om het stadsleven te bewonderen. Het beste uitzicht 
op de Vieux Port is vanuit de Palais du Pharo, op de landtong voorbij Fort St-Nicolas, of vanuit Notre-Dame-de-la-Garde, de belangrijkste 
bezienswaardigheid van de stad boven op de heuvel La Garde. In het oude deel van Marseille, Le Panier, vormden tot en met de laatste 
oorlog kleine straatjes, steile treden en huizen uit iedere tijdsperiode een vieille ville typerend voor de Côte.

Dag 4 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en het schip te verkennen. 

Dag 5 • Siracusa (Italië)
De Italiaanse havenstad Syracuse ligt in Sicilië aan de Ionische kust en, staat bekend om zijn glorieuze zonneschijn, oud erfgoed en barokke 
pleinen.  Baan uzelf een weg naar de oude markt, waar veel Siciliaans eten zoals cannoli, granita en brioches kan worden geproefd. Bezoek 
de ruïnes van de tempel van Apollo en ga vervolgens naar Corso Matteotti, het meest elegante winkelgebied van de stad. Syracuse is ook 
de thuisbasis van prachtige kathedralen en de abdij van Santa Lucia, de thuisbasis van een wereldberoemd Caravaggio-schilderij. Siracusa is 
tevens de toegangspoort ot Noto, wereldwijd beroemd om zjin meesterwerken uit de barokkunst en architectuur.
 
Dag 6 • Taranto (Italië)
Taranto ligt aan de diepblauwe Ionische kust van Zuid-Italië en werd gesticht door de Spartanen in de 8e eeuw voor Christus.We beginnen 
ons bezoek met de San Cataldo-kathedraal, een 10e-eeuwse kerk gewijd aan een Ierse monnik die daar woonde en werd begraven. Betreed 
en bewonder de barokke architectuur en fresco’s binnenin. Of verken de grotere regio Apulië en bezoek de UNESCO-site van Alberobello, 
bekend om de Trulli - kalkstenen hutten met kegelvormige daken die uniek zijn voor deze regio. Maar ook het pittoreske middeleeuwse 
Ostuni met zijn witte huizen met kronkelende straatjes en geplaveide steegjes zijn een bezoen zeker waard.

Dag 7 • Op zee
Vandaag hebben we een heerlijke dag op zee om te ontspannen en te genieten van de faciliteiten van het schip. 

Dag 8 • Civitavecchia (Italië)
Civitavecchia heeft een eeuwenoude geschiedenis vanwege de baaien langs de kust, die een perfecte schuilplaats boden aan schepen, 
waardoor het een natuurlijke haven werd, lang voordat cruiseschepen de zeeën bevoeren. Tijdens uw verblijf in Civitavecchia kunt u het 
centrum gemakkelijk te voet bezoeken. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Forte Michelangelo, gebouwd door Bramante in 
de 16e  eeuw, de oude muren van de haven, waarbij een fontein van travertin marmer gemaakt door Vanvitelli staat, en de Rots, een 
onverwoestbaar fort dat al duizend jaar uitkijkt over de stad en de haven.

Dag 9 • Genua - België
In de voormiddag komen we aan in Genua. Via diverse autosnelwegen rijden we doorheen Italië richting België.

Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden

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

jaar € 5 pp/pd
• Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

Reserveer op voorhand uw uitstappenpakket: www.lauwers.be

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats en terug
• Transfers naar en terug van Genua met een luxe *****ROYAL CLASS 

AUTOCAR
• Cruise in volpension vanaf de 2e dag het avondmaal tem de 9e dag het 

ontbijt
• Drankenpakket ‘Easy Package’
• Verblijf in de kajuit van uw keuze
• Cocktail van de kapitein
• Galadiner
• Animatie overdag en avondspektakel
• Haventaksen
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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CRUISE MIDDELLANDSE ZEE
MSC SPLENDIDA

Italië - Frankrijk

GENOA

SIRACUSA

TARANTOTARANTO

MARSEILLE 
(Provence)

CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA 
(Rome)(Rome)

MIDDELLANDSE ZEE

FRANKRIJK

ITALIË


