
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 middags inschepen aan boord van 
het luxe ****cruiseschip MSC Poesia. 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 • Goteborg (Zweden)
Van alle steden in het zuiden van Zweden is de grootste 
de westelijke havenstad Göteborg. Göteborg, in 1621 
door Nederlanders gesticht, beschikt over neoklassieke 
architectuur, een aantal parken die bezaaid zijn met 
beeldhouwwerken en een gastvrije en ontspannen 
sfeer. Het stadslandschap, dat bestaat uit brede lanen, 
elegante pleinen, trams en grachten, is niet alleen één 
van de mooiste in Zweden maar is ook de thuisbasis 
van de grootste Scandinavische luchthaven, wat 
Göteborg van een kosmopolitische bestemming maakt. 

De straten van het historisch centrum, ingesloten 
door de Göta-rivier in het noorden en de kronkelende 
Rosenlundkanalen in het zuiden, worden geflankeerd 
door majestueuze gevels, interessante markten en 
een aantal musea die zeker een bezoek waard zijn. 
Zoals het uitstekende Stadsmuseum en de Maritiman, 
naast de haven, waar nautische tentoonstellingen te 
bewonderen zijn. 

Dag 4 • Aarhus (Denemarken)
Aarhus is een van de gelukkigste steden op aarde en 
staat ook wel bekend als ‘’de kleinste grote stad ter 
wereld.’’ Maak kennis met deze geweldige plek op het 
schiereiland Jutland in Denemarken vol met stranden, 
bossen en natuurpaden om te verkennen. Aarhus is rijk 
aan bezienswaardigheden en plaatsen, zoals de Rune-
stenen van Jelling, een van de werelderfgoed locaties 
van UNESCO en de fjorden en kusten. In 2017 werd het 
ook uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa en 
biedt het onderdak aan vele evenementen, uitvoeringen 
en tentoonstellingen. Het hoogtepunt van de stad is 
Den Gamle By, oftewel ‘’oude stad’’ dat veel meer dan 
een openluchtmuseum is. Met ongeveer vijfenzeventig 

gebouwen uit verschillende perioden wordt het 
stadsleven van de afgelopen eeuwen natuurgetrouw 
weergegeven. Naast de traditionele winkels zijn er ook 
scholen, het douanekantoor, een theater en nog veel 
meer. 

Dag 5 • 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 het vaarschema aangepast 
worden.
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Mini-Cruise naar het noorden • MSC Poesia

Heeft u maar enkele dagen vrij om even uit de dagelijkse sleur te komen? Ontdek  droombestemmingen en geniet van alle voordelen van een 
verblijf aan boord van de Msc Poesia. Van sterrenrestaurants tot tax free winkels, zwembaden, een sportzaal met panoramisch uitzicht, u 
zal een overvloed aan keuzes hebben om ten volle te genieten van deze dagen. 



5 dagen / 4 nachten
volpension

Afreisdatum
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Bella

 Balkonkajuit 
Fantastica

19 april 19 € 550 € 580 € 625 € 650 € 685 € 710

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskajuit (steeds op aanvraag) € 250 € 270 € 300 € 320 € 340 € 360

3e en 4e volwassene in één kajuit 
(steeds op aanvraag) € 390 € 460 € 390 € 460 € 390 € 460

Kind van 0 tem 11 jaar € 190 € 190 € 190 € 190 € 190 € 190

Kind van 12 tem 17 jaar € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300

Drankenpakket per persoon (enkel per 
kajuit mogelijk) € 104 € 104 € 104 € 104 € 104 € 104

Drankenpakket jeugd tem 17 jaar (geen 
alcoholische dranken) € 48 € 48 € 48 € 48 € 48 € 48

MSC POESIA
De MSC Poesia is een innovatief cruiseschip vol elegantie, 
dat traditioneel vakmanschap en creatief design 
combineert. Stap aan boord en u zult een verfijnde wereld 
van comfort vinden, van de spectaculaire waterval in de 
foyer tot de Zen-tuin, een authentieke Japanse Sushibar 
en het weelderige MSC Aurea Spa wellnesscentrum met 
stoomruimte, een sauna en goddelijke massages om 
lichaam en geest te verwennen, de perfecte plek om 
te ontspannen.  Er zijn vele sport- en fitnessactiviteiten 
beschikbaar aan boord, waaronder een basketbalveld, 
een tennisbaan, een shuffleboard, een ultramoderne 
fitnessruimte en een minigolfbaan. Er zijn ook tal van 
resortvoorzieningen aanwezig, zoals drie zwembaden, 
vier bubbelbaden en een gigantisch bioscoopscherm bij 
het zwembad. 

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

 � 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

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

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

 � Cruise in volpension vanaf de 1e dag het avondmaal 
tem de 5e dag het ontbijt

 � 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 (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/Allegrissimo-
Pakketten.aspx

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven

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

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

MSC POESIA
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Mini-Cruise naar het noorden • MSC Poesia DUITSLAND - ZWEDEN - DENEMARKEN • NIEUW    GRATISGRATIS
Royal Class


