
Dag 1 • België - Venetië (Italië)
We worden ‘s avonds thuis opgehaald en naar de 
centrale vertrekplaats gebracht. Rond 19u30 vertrekken 
we met een luxueuze *****ROYAL CLASS AUTOCAR via 
verschillende snelwegen richting Venetië.

Dag 2 • Venetië (Italië)
In de namiddag schepen we in aan boord van het 
****schip MSC OPERA voor installatie in onze kajuiten.

Dag 3 • Kotor (Montenegro)
Kotor is een oude havenstad aan de baai van Kotor, 
een diepe inham van de Adriatische Zee in de 
Montenegrijnse kustlijn. De oude stad wordt omringd 
door een vestingmuur en staat op de werelderfgoedlijst 
van de Unesco. Sinds de middeleeuwen was Kotor een 
kolonie van Venetië. Daarna kwam het afwisselend 
onder Oostenrijks en Italiaans bestuur en in 1918 bij het 
toen opgerichte Joegoslavië. In het oude stadsgedeelte 
kunnen we verschillende kerken bezoeken.

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

Dag 5 • Mykonos (Griekenland)
Mykonos is het beroemdste en populairste eiland van 
de Griekse Cycladen dat elk jaar bijna één miljoen 
vakantiegangers verwelkomt. Treed binnen in een 
wereld van kleur, waar de azuurblauwe, kristalheldere 
zee zich probeert te onderscheiden van de diepblauwe 
hemel. De visactiviteiten van het eiland worden levendig 
gehouden in de huisjes aan het water, die alle andere 
kleuren kregen zodat de vissers hun huis van op zee 
kunnen herkennen.

Dag 6 • Santorini (Griekenland)
Ontdek het Griekse paradijs Santorini, met zijn 
witgekalkte gebouwen, prachtige bloemen en 
azuurblauwe zeeën. Op dit eiland vond rond 1630 voor 
Christus één van de grootste natuurrampen aller tijden 
plaats: de vulkaan explodeerde, wat de top in zee deed 
afzinken. Eigenlijk bestaat het eiland nu uit drie delen. 
De aankomst in de haven is spectaculair en ronduit 

uniek! Fira, de hoofdstad van Santorini, concurreert 
met de andere belangrijke plaats Oia. Bruisend Fira 
heeft alle soorten winkels, cafés en bars. Proef de 
lokale wijn gemaakt van de Assyrtiko druif en koop 
gouden sieraden bij de goudsmeden in Santorini, welke 
beroemd zijn over de hele wereld. Oia is even charmant
met zwarte zandstranden. Een heerlijke plek voor echte 
zonaanbidders.

Dag 7 • Corfu (Griekenland)
Na Cephalonia is het eiland Corfu het noordelijkste 
en grootste van de Grieks-Ionische eilanden. Corfu 
staat naast eindeloze natuurlijke schoonheid ook voor 
liederen, muziek, oneindige inspiratie en een boeiende 
combinatie van kosmopolitisch en traditioneel. 
Bezoekers voelen nog steeds de oude sfeer van dit 
ongerepte eiland, alsof ze elk moment op een magische 
manier terug in de tijd zullen stappen. 

Dag 8 • Bari (Italië)
Bari ligt in de ‘hiel’ van de laars die Italië vormt. De 
stad is bekend om haar stranden, oude stad en heerlijk 
eten. Bari wint als vakantiebestemming steeds meer 
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Cruise het mooiste van Griekenland

Tijdens deze fantastische reis zal u door Griekenland overweldigd worden. Laat u overdonderen door Corfu en Santorini en geniet van een 
ontspannen wandeling in het oude stadscentrum van Kotor. De MSC OPERA zal u een fantastische vakantie bezorgen.



9 dagen / 7 nachten
volpension

Afreisdata
Binnenkajuit 

Bella
Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Bella

Buitenkajuit 
Fantastica

 Balkonkajuit 
Fantastica

11 & 18 mei 19 € 790 € 890 € 960 € 1055 € 1250

25 mei, 01 & 08 juni 19 € 760 € 860 € 930 € 1030 € 1220

15 juni 19 € 790 € 890 € 960 € 1055 € 1250

07, 14 & 21 september 19 € 860 € 960 € 1030 € 1130 € 1330

Toeslag Prijs per persoon

Eénpersoonskajuit (steeds op aanvraag):
   - 11 & 18 mei 19
   - 25 mei, 01 & 08 juni 19
   - 15 juni 19
   - 07, 14 & 21 september 19

€ 370
€ 350
€ 370
€ 410

€ 440
€ 410
€ 440
€ 480

€ 480
€ 460
€ 480
€ 520

€ 550
€ 520
€ 550
€ 590

€ 680
€ 660
€ 680
€ 720

3e en 4e volwassene in één kajuit 
(steeds op aanvraag) € 580 € 630 € 560 € 630 € 630

Kind van 0 tem 11 jaar (steeds op aanvraag): € 250 € 250 € 250 € 250 € 250

Kind van 12 tem 17 jaar
(steeds op aanvraag): € 450 € 450 € 450 € 450 € 450

Drankenpakket per persoon 
(enkel per kajuit mogelijk) € 182 € 182 € 182 € 182 € 182

Drankenpakket jeugd tem 17 jaar 
(geen alcoholische dranken) € 84 € 84 € 84 € 84 € 84

MSC OPERA 
De MSC Opera is een meesterwerk op de golven. 
Het schip doet zijn naam alle eer aan. Het is een 
klassiek schip met een luxe uitstraling. Het is een 
van MSC Cruises meest gastvrije cruiseschepen. 
Het schip ademt vriendelijkheid, gastvrijheid en 
gezelligheid uit. De openbare ruimtes weerspiegelen 
de kenmerkende Italiaanse stijl, waar MSC zo 
bekend om is geworden. In de publieke ruimtes 
is een intieme sfeer gecreëerd. De marmeren 
receptiezone is schitterend en de openbare ruimtes 
bieden een waanzinnig uitzicht op de oceaan. De 
kajuiten zijn ruim van opzet en van alle gemakken 
voorzien. De MSC Opera is een prachtige combinatie 
tussen ouderwetse elegantie in combinatie met 
moderne comfort. Aan boord van dit schip draait 
alles om Italiaanse verwennerij. 

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haar-
droger en toilet, interactieve tv, radio beschik-
baar op de tv, telefoon, internetverbinding 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 kajui-
ten liggen op de hogere dekken, met snelle toe-
gang tot de liften en lounges en genieten van 
een 24-uur roomservice

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrek-
plaats en terug
 � Transfers naar en terug van Venetië met een 
luxe *****ROYAL CLASS AUTOCAR
 � Cruise in volpension vanaf de 2e dag het avond-
maal tem de 9e dag het ontbijt
 � Verblijf in een binnen- , buiten- of buitenkajuit 
met balkon
 � Cocktail van de kapitein
 � Galadiner
 � Animatie overdag en avondspektakel
 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar € 10 
pp/pd, 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: www.msccruises.be

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel-
nemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten) 

aan populariteit. Dit is zowel de administratieve en 
commerciële hoofdstad van Puglia als een bruisende 
universiteitsstad. Heel bijzonder is de opmerkelijke  12e 
eeuwse basiliek die is gewijd aan de patroonheilige van 
de stad, Sint-Nicolaas. U kunt de stad ook verlaten om 
koers te zetten naar de stad Matera met haar neolithische 
grotten Sassi die, raar maar waar, werden bewoond tot 
1952. Filmfans zullen graag vernemen dat tegen Sassi’s 
surrealistische decors veel films werden opgenomen.

Dag 9 • Venetië - België
In de voormiddag komen we aan in Venetië. Via diverse 
autosnelwegen rijden we doorheen Italië richting België. 
Rond middernacht komen we aan in België en worden we 
terug thuisgebracht.

Opgelet: door omstandigheden kan de volgorde van het programma 
aangepast worden

MSC OPERA

MSC Opera ITALIE - GRIEKENLAND - MONTENEGRO     GRATISGRATIS
Royal Class


