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13 dagen - 12 nachten - volpension

Vertrekdatum: 10 september 22 Binnenkajuit 
Bella

Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Aurea

Prijs per persoon op basis van 2-pers. kajuit € 1225 € 1295 € 1365 € 1425 € 1585 € 1775
Prijs 3e & 4e volw. in één kajuit (op aanvraag) € 895 € 920 € 895 € 920 € 920 € 1075
Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskajuit (op aanvraag) € 580 € 640 € 705 € 755 € 885 € 1215
Drankenpakket ‘Premium Package’ € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160
Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

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 middags inschepen aan boord van het luxe****cruiseschip MSC Grandiosa. 
Dag 2 • Kopenhagen (Denemarken) 
Kopenhagen zal ons betoveren met haar vele legendes en poëtische verhalen. Het 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 
één van Europa’s boeiendste filmculturen, maken van Kopenhagen een hoogtepunt tijdens uw cruisevakantie. 
Dag 3 • Op zee 
We genieten volop van de talrijke faciliteiten aan boord. 
Dag 4 • Southampton (Groot-Brittannië) 
We komen aan in Engeland! We meren aan in Southampton, de grootste havenstad van het land. Interessant is een bezoek aan het SeaCity 
Museum dat  de geschiedenis van deze belangrijke haven en zijn inwoners vertelt. In de Hall of Aviation wordt de geschiedenis van de 
luchtvaart rond dit gebied verteld. De City Art Gallery is één van de mooiste galerijen in Engeland en bezit een indrukwekkende collectie 
hedendaagse en klassieke kunstwerken. Southampton heeft daarnaast ook een aantal moderne winkelcentra en veel boetiekjes. De stad is 
daardoor een geweldige plaats om te shoppen.
Dag 5 • Op zee 
We genieten van de ongelooflijke faciliteiten aan boord. 
Dag 6 • Ferrol (Spanje) 
Ferrol ligt aan de Atlantische kust van Spanje in Galicië. Afgeschermd van de oceaan door ruige kliffen, heeft deze oude havenstad veel 
te bieden. Bezoek het 16e-eeuwse kasteel van San Felipe of ga langs bij het fascinerende marinemuseum. Het nabijgelegen Santiago de 
Compostela zorgt voor een buitengewoon dagje uit, dankzij het historische centrum.
Dag 7 • Op zee 
We genieten van de ongelooflijke faciliteiten aan boord. 
Dag 8 • Lissabon (Portugal) 
Lissabon is onmiskenbaar de belangrijkste stad van Portugal. Door de ligging is het één van de mooiste hoofdsteden van Europa. Er wordt 
gezegd dat Lissabon gebouwd is op zeven heuvels. In de witte stad komen eeuwenoude tradities, passie en cultuur samen. De 20 eeuwen 
oude geschiedenis zorgt ervoor dat er aan monumenten niet te kort is. Slenter door Alfama, de oudste wijk van Lissabon. Hier proeven we 
de echte sfeer van de stad waar in de 19e eeuw de Fado (Portugees levenslied) werd geboren. De elegante wijken, intrigerende pleinen en 
de prachtige monumenten zullen voor een onvergetelijke indruk zorgen. 
Dag 9 • Cadiz (Spanje)
Cadiz, een oude Spaanse nederzetting in Andalusië, wordt gekenmerkt door de vele historische wachttorens. De havenstad beloont haar 
bezoekers met uitstekende stranden, UNESCO-werelderfgoedlocaties, oude kathedralen en een fascinerende oude stad. Verder is deze 
aanlegplaats een toegangspoort tot het spectaculaire Sevilla. Ontdek verder de schitterende Witte Dorpen van Andalusië hoog in de heuvels.
Dag 10 • Malaga (Spanje) 
Vandaag meren we aan in Malaga. Picasso werd er geboren en we kunnen hier en daar in zijn voetsporen treden. Het is een gezellige stad 
met leuke tapasbars, goede visrestaurants en een ongekunstelde sfeer. Malaga is in feite de enige echte Spaanse stad aan de Costa del Sol. 
Dag 11 • Op zee 
We genieten van de ongelooflijke faciliteiten aan boord. 
Dag 12 • Barcelona (Spanje) 
Barcelona is een heerlijk dynamische stad. Als cultureel en artistiek centrum sinds de middeleeuwen staat ze garant voor een fantastische 
dag weg van ons luxueus cruiseschip. Met zoveel te zien en te doen bent u zeker van een onvergetelijke dag aan land! Eén van de beroemdste 
bezienswaardigheden is Gaudí’s theatrale en golvende gebouw Casa Battlo, met gekke vormen en schitterende kleuren. Ook niet te missen 
is de Sagrada Familia in het middeleeuwse deel van de stad. 
Dag 13 • Genua - België 
In de voormiddag komen we aan in Genua. Via diverse autosnelwegen rijden we doorheen richting België. Rond middernacht komen we aan 
in België en worden we terug thuis gebracht. 
Opgelet: door omstandigheden kan het vaarschema aangepast worden

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

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Reisdocumenten: geldig internationaal paspoort
• 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 
• Transfer naar Kiel en terug uit Genua met een luxe *****ROYAL CLASS AUTOCAR 
• Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 13e dag het ontbijt 
• Drankenpakket ‘Easy Package’ 
• Cocktail van de kapitein
• Galadiner 
• Animatie overdag en avondspektakel 
• Haventaksen 
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België 
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CRUISE VAN NOORD NAAR ZUID
MSC GRANDIOSA 

Duitsland - Denemarken - Frankrijk - Groot-Brittannië - Spanje - Portugal - Italië
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