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12 dagen / 11 nachten - volpension
Vertrekdatum: 11 september 22 Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 

Fantastica
Buitenkajuit 

Bella
Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Bella

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 1750 € 1845 € 1990 € 2130 € 2365 € 2545 € 2740
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 1120 € 1175 € 1120 € 1175 € 1120 € 1175 € 1290
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 1080 € 1160 € 1285 € 1405 € 1610 € 1765 € 2090
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

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 Hamburg waar we ’s namiddags inschepen aan boord van het luxe ****cruiseschip MSC Preziosa. 
Dag 2 • Ronne (Denemarken)
De middeleeuwse hoofdstad van het eiland Bornholm is rijk aan geschiedenis. Talrijke overblijfselen herinneren zelfs vandaag nog aan de tijd van de 
Vikingen. Het Deense Oostzee-eiland wordt omgeven door parelmoeren stranden in het zuiden en steile kusten van puur graniet in het noorden. Een 
bezienswaardigheid van Bornholm zijn de vier ronde weerkerktorens uit de 12e eeuw. Het stadsbeeld van Rønne wordt verfraaid door veel mooie, 
goed bewaard gebleven vakwerkhuizen. Rondom de levendige pleinen Lille Torv en Store Torv beginnen zich winkels, galerieën, cafés en restaurants.
Dag 3 • Klaipėda (Litouwen)
Klaipėda is een oude havenstad in Litouwen, met uitzicht op de indrukwekkende Oostzee. De geschiedenis gaat terug tot de 13e eeuw en 
het stadscentrum lijkt op een Duits middeleeuws dorp. Deze bestemming biedt fascinerende excursies verder weg. Ontdek de voormalige 
Sovjet-raketbasis of de mysterieuze Hill of Witches.
Dag 4 • Riga (Letland)
Riga, de hoofdstad van Letland is de grootste en meest kosmopolitische stad van het Baltische gebied met gotische en art nouveau-
architectuur, het prachtige Bastejkalns-park en een breed assortiment aan winkels, restaurants en cafés. Tijdens een bezoek aan het 
historische Riga, ontdekt u een cluster van geplaveide middeleeuwse straatjes maar ook karakteristieke pleinen en kerken. Dwalen door de 
oude binnenstad van Riga is alsof u een eerder tijdperk binnenstapt.
Dag 5 • Helsinki (Zweden)
Helsinki, de ‘witte stad van het noorden’, is de hoofdstad van Finland en een internationale toegangspoort vol verrassingen. 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 6 & 7 • Sint-Petersburg (Rusland)
De Russische stad Sint-Petersburg is één van de mooiste steden ter wereld en heeft een bruisend cultuurleven dat zijn gelijke niet kent! 
Heel Sint-Petersburg werd uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. De bezienswaardigheden hier verrassen zelfs 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 blauwwitte gevel en 
verbluffende interieur wordt beslist een hoogtepunt van uw verblijf in Sint-Petersburg.
Dag 8 • Tallinn (Estland)
Als één 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 9 • 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.
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 thuisgebracht.
Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden

INBEGREPEN
• 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
• Drankenpakket ‘Easy Package’ 
• Cocktail van de kapitein
• Galadiner
• Animatie overdag en avondspektakel
• Haventaksen
• Verplichte bijstandsverzekering
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
Reserveer op voorhand uw uitstappenpakket: www.lauwers.be

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
• Reisdocumenten: internationaal paspoort dat ten minste tot 6 maanden na afloop 

van de cruise geldig is.
• Visum: om Sint-Petersburg te bezoeken is een visum noodzakelijk. Zonder Russisch 

visum komt u het land niet in. Wanneer u een uitstap boekt bij MSC Cruises is uw 
visum om Sint-Petersburg te bezoeken inclusief. U krijgt dan via MSC Cruises een 
groepsvisum waarmee u met een uitstap van boord kan. Wanneer u geen excursie bij 
MSC Cruises boekt en Sint-Petersburg individueel wilt bezoeken 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.
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CRUISE BALTISCHE STATEN (12D)  
MSC POESIA

Duitsland - Zweden - Finland - Rusland - Estland
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KIEL KIEL 
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