
Bucketlist cruises 2022-2023
Luxecruises naar de meest bijzondere bestemmingen wereldwijd

Extraordinary Cruising

Reizen die een leven veranderen



Reizen die een leven veranderen



Was er ooit een moment waarop we meer het belang beseften 

om volop te genieten van het leven dan nu? De afgelopen 

maanden moesten we het doen met dromen van reizen en 

languit genieten van once-in-a-lifetime bestemmingen. Niets 

houdt ons echter tegen om nu al te kiezen voor de volgende 

cruise die zonder overdrijven kan bestempeld worden als een 

droomreis. Samen met de meest exclusieve rederijen, stelden we 

voor u een selectie samen  van adembenemende cruises voor 

2022 en 2023 die u nu alvast kan boeken. Droom nu alvast van 

de luxe, cultuur, gastronomie, natuur, ontdekkingstochten  en 

onberispelijke service die u te wachten staan. 

Dirk van Duyse, zaakvoerder Cruise Plus



Cruisen, onze passie !

Exclusief cruisen bij Regent Seven Seas, 
inclusief de excursies

Na een lange periode waarin cruisen onmogelijk was, hebben 
levensgenieters een exclusieve cruise meer dan verdiend - de 
kans is dan ook groot dat u er extra van zult genieten. Wie 
optimaal een stijlvolle vakantie wenst te ervaren én bovendien  
een onvergetelijke ontdekkingstocht wil meemaken, heeft 
met Regent Seven Seas Cruises de ideale partner gevonden. 
Bij iedere cruise zijn een groot aantal excursies inbegrepen, 
waardoor de beleving van de bestemming nog intenser is. 
De combinatie van de route, de bemanning, het interieur, de 
ongeëvenaarde ruimte en de luxe aan boord van de modern 
schepen zorgt voor een vakantie-ervaring om nooit meer 
te vergeten. De sfeer aan boord is informeel, met culinaire 
verzorging én keuze van het hoogste niveau en een brede 
keuze aan entertainment alsmede mogelijkheden tot relaxen.

Regent Seven Seas Cruises



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

19 dagen van Tokyo naar Vancouver

€ 10.469 pp  cruise only

Vertrek: 25 april 2023    
Schip: Seven Seas Explorer *****+ 

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
4 dagen voorprogramma in Tokyo of naprogramma in Vancouver
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
4 dagen voor- of naprogramma in Tokyo inclusief
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

15 dagen Japan, van en naar Tokyo

€ 8.999 pp  cruise only

Vertrek: 14 maart 2023, 28 maart 2023 of 11 april 2023  
Schip: Seven Seas Explorer *****+ 

Tot 40 excursies inbegrepen

Inbegrepen:Inbegrepen:

Deluxe Veranda Suite vanaf Deluxe Veranda Suite vanaf 

Tokyo
Shimizu

Kobe
Kochi

Busan

Nagasaki

Nagoya

Beppu
Jeju

Naze

Okinawa

Tot 65 excursies inbegrepen

Tokyo
Hitachinaka

Sendai
Hakodate

Petropavlovsk Dutch Harbor
Kodiak

Seward

Sitka

Juneau

Ketchikan

Vancouver



Cruisen, onze passie !

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Ruime keuze aan excursies die inbegrepen zijn
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Ruime keuze aan excursies die inbegrepen zijn
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

Inbegrepen:Inbegrepen:

22 dagen van Dubai naar Singapore

€ 12.099 pp  cruise only

Vertrek: 21 november 2022
Schip: Seven Seas Explorer*****+

Deluxe Veranda Suite vanaf 

DubaiAbu Dhabi

Doha Khasab
Fujairah

Muscat
Mumbai

Goa Mangalore

Malé

Phuket
Penang

SingaporeKuala Lumpur

Tot 70 excursies inbegrepen Tot 60 excursies inbegrepen

17 dagen van Los Angeles naar Miami

€ 7.659 pp  cruise only

Vertrek: 5 januari 2023    
Schip: Seven Seas Splendor*****+

Deluxe Veranda Suite vanaf 

Los Angeles

Catalina Island

Cabo San Lucas

Acapulco Puerto Quetzal

Corinto
Puntarenas

Cartagena

Kaaimaneilanden

Miami



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Ruime keuze aan excursies die inbegrepen zijn
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

Regent All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Ruime keuze aan excursies die inbegrepen zijn
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Free Landry service aan boord inbegrepen
Gratis limo-Service van bij u thuis naar luchthaven

Inbegrepen:Inbegrepen:

Tot 64 excursies inbegrepen Tot 73 excursies inbegrepen

In 13 dagen van Athene naar Jerusalem

€ 8.249 pp  cruise only

Vertrek: 24 mei 2022
Schip: Seven Seas Explorer*****+ 

Deluxe Veranda Suite vanaf 

Athene
Dikili

Istanbul

Kusadasi
Patmos

Santorini Rhodos

Alanya

Limassol

Ashdod

Haifa

8 dagen Alaska

€ 5.149 pp  incl. vluchten

Vertrek: 15 juni 2022
Schip: Seven Seas Mariner*****+ 

Deluxe Veranda Suite vanaf 

Seward

Sitka Juneau

Skagway

Ketchikan

Vancouver



Cruisen, onze passie !

Oceania Cruises

Beste cuisine op zee aan boord van 
exclusieve cruiseschepen

Oceania Cruises heeft bij levensgenieters de reputatie om 
de meest exclusieve gastronomie voor te stellen op zee.  
Combineer dit met ruime, stijlvolle interieurs en zorgvuldig 
uitgekozen routes en u heeft de formule voor onvergetelijke 
cruisevakanties. Maar er is meer; met OLife Choice van 
Oceania krijgt All Inclusive nu een extra dimensie: keuze uit 
drie voordelen: gratis excursies of een gratis drankenpakket 
of een Onboard Credit. Tal van diensten en attenties 
zijn bij Oceania Cruises inbegrepen in de prijs: Internet, 
specialiteitenrestaurants, 24/7 roomservice, een  shuttleservice 
op diverse bestemmingen van de haven naar het centrum, 
frisdranken, koffies en Vero water, fitnesslessen en zelfs een 
laundry self service! Ontdek nu deze 6 unieke cruises die u 
naar de meest bijzondere plekken op aarde brengen en laat u 
onderdompelen in de luxewereld van Oceania Cruises.



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

22 dagen van Singapore naar Sydney

€ 5.059 pp  cruise only

Vertrek: 21 november 2022  
Schip: Regatta *****+

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

21 dagen van Santiago naar Buenos Aires

€ 5.229 pp  cruise only

Vertrek: 7 februari 2023
Schip: Marina ***** 

Inbegrepen:Inbegrepen:

Veranda Stateroom vanaf Veranda Stateroom vanaf 

Santiago

Puerto Montt

Puerto Chacabuco
Laguna San Rafael

Punta Arenas
Ushuaia Port Stanley

Puerto Madryn

Punta del Este
Montevideo

Buenos Aires
Singapore

Semarang Surabaya
Bali

Broome

Perth

Busselton
Penneshaw

Adelaide
Melbourne

Burnie

Sydney

Rond Kaap de Goede Hoop  OLife Choice



Cruisen, onze passie !

€ 6.499 pp  cruise only

Vertrek: 15 augustus 2022  
Schip: Nautica ****+

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

€ 4.169 pp  cruise only

Vertrek: 19 maart 2023
Schip: Marina *****

Inbegrepen:Inbegrepen:

19 dagen van Lima naar Miami 21 dagen dvan Barcelona naar Haifa

Veranda Stateroom vanaf Veranda Stateroom vanaf 

Miami

Cozumel
Costa MayaBelize City

Harvest Caye
Santo Tomas

Roatan

Puerto Limon Panama City

Manta
Guayaquil

Salaverry
Lima

Barcelona

Mahon

Toulon
St.Tropez Monte Carlo

Bastia

Porto Torres

Porto Santo Stefano

Salerno

Trapani

Valletta

Mykonos

Istanbul

Izmir
Bodrum

Rhodos

Paphos
Haifa

Doorheen Panamakanaal        Schitterende route !



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

€ 6.499 pp  cruise only

18 dagen van Tokyo naar Hong Kong

€ 4.899 pp  cruise only

Vertrek: 21 oktober 2022
Schip: Regatta ****+

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

Vol Pension inclusief non alcoholische dranken
OLife Choice met één keuze uit drie voordelen . . .
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Specialiteitenrestaurants zonder enig supplement
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen

16 dagen van Montreal naar Miami

€ 4.229 pp  cruise only

Vertrek: 31 oktober 2022
Schip: Insignia ****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

Veranda Stateroom vanaf Veranda Stateroom vanaf 

Montreal

Quebec City Charlottetown
Sydney

Halifax
Bar Harbor

NewportNew York

St. George
Hamilton

Miami

Tokyo

Shimizu
Nagoya

Kyoto

Hiroshima

Seoul

Shanghai

Miyakojima

Ishigaki

Taipei

Hong Kong

Indian Summer Cruise          OLife Choice



Cruisen, onze passie !

Silversea Cruises

Op ontspannen en exclusieve manier de 
wereld ontdekken met Silversea

Wie houdt van een stijlvolle Europese stijl, een prachtig 
interieur en heerlijk eten, zal zich onmiddellijk thuis voelen op 
de Silversea cruiseschepen. 

Silversea staat synoniem voor discrete luxe en een 
bijzonder attente bemanning die voor haar passagiers 
steeds beschikbaar is. Een absolute troef van de rederij 
is de bijzonder doordachte bestemmingen, die u naar de 
mooiste plekken ter wereld brengen. Eerder dan alledaagse 
aanleghavens te kiezen, biedt Silversea alternatieve reizen 
aan, soms zelfs expedities waarbij onbekende en ongerepte 
delen van de wereld een bijzonder impakt op u zullen 
hebben. Ontdek op een elegante wijze échte bucketlist 
bestemmingen met Silversea.



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

€ 7.020 pp  incl. vluchten

Vertrek: 2 december 2022    
Schip: Silver Muse ***** +

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Economy Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Eén excursie per dag per haven inbegrepen
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Business Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Eén excursie per dag per haven inbegrepen
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

€ 5.310 pp  incl. vluchten

Vertrek: 9 november 2022
Schip: Silver Dawn *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

13 dagen van Lissabon naar Dakar 19 dagen van Singapore naar Sydney

Vista Suite vanaf Vista Suite vanaf 

Lissabon

Puerto del Rosario

Arrecife

Porto Novo
Mindelo Sal

Praia Banjul

Dakar

Singapore

Kangaroo Isl.

Lembar Lombok
Bali

Fremantle
Busselton

Albany
Adelaide

Melbourne

Sydney

Vluchten in Business class       Prachtige route !



Cruisen, onze passie !

€ 11.430 pp  incl. vluchten

Vertrek: 23 april 2022   
Schip: Silver Origin *****+         NIEUW SCHIP

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Economy Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Eén excursie per dag per haven inbegrepen
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Economy Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Eén excursie per dag per haven inbegrepen
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

€ 6.660 pp  incl. vluchten

Vertrek: 21 november 2022
Schip: Silver Spirit *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

In 18 dagen van Athene naar Dubai 10 dagen van San Cristobal naar Baltra 

Vista Suite vanaf Vista Suite vanaf 

Athene

Alexandria

Safaga

Aqaba

Jeddah
Muscat

Dubai

San Cristobal

Kicker Rock

Isla Bartolome
Buccaneer Cove

Punta Vicente Roca

Punta Espinoza
Tagus Cove

Elizabeth Bay

Post Office Bay Champion Inlet

Puerto Ayora

Baltra

Cerro Dragon

Isla Guy Fawkes

Doorheen Suezkanaal      Galapagos Eilanden



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

€ 11.430 pp  incl. vluchten

16 dagen Japan, van en naar Tokyo

€ 8.550 pp incl. vluchten

Vertrek: 8 april 2022    
Schip: Silver Muse *****+

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Economy Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Eén excursie per dag per haven inbegrepen
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

Silversea All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Vluchten in Economy Class & transfers ter plaatse
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Silversea Expeditie parka
Extra 300 Usd Onboard Credit per suite

12 dagen van Reykjavik naar Kangerlussuaq

€ 11.340 pp  incl. vluchten

Vertrek: 21 juli 2022 
ExpeditieSchip: Silver Wind ****+ 

Inbegrepen:Inbegrepen:

Vista Suite vanaf Vista Suite vanaf 

Reykjavik
Skjoldungen

Prins Christian Sound
Aappilattoq

Qaqortoq

Hvalsey

Nuuk
Evighedsfjord

Ilulissat

Sisimiut

Kangerlussuaq YokohamaShimizu
Osaka

Hiroshima

Busan

Lerwick

Kanazawa

Niigata
Sakata

Aomori

Hakodate

Expeditie Ijsland & Groenland Lentebloesem in Japan



Crystal Cruises

Cruisen, onze passie !

All-Inclusive reizen met oog voor elk detail!

Wanneer een cruisevakantie niet alleen een stijlvolle 
ontdekkingstocht is, maar vooral ook een moment om de 
batterijen volledig op te laden, dan is Crystal Cruises de juiste 
cruise. De afgelopen jaren heeft Crystal Cruises een enorme 
evolutie doorgemaakt; naast de middelgrote schepen met 
prachtige interieurs en een attente bemanning, biedt de 
dynamische rederij nu ook riviercruises en expeditiecruises 
aan. De gemene deler is steeds: exclusiviteit, onberispelijke 
service en doordachte bestemmingen. 

Crystal Cruises is actief over de hele wereld, zoals deze 
cruises zullen bewijzen. Combineer dat met een uitzonderlijke 
en creatieve gastronomie - ook de wijnen zijn zorgvuldig 
geselecteerd - en prachtig ingerichte suites en u heeft alles 
om van uw volgende cruise een droomcruise te maken.



Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

Inbegrepen:Inbegrepen:

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

$ 5.150 pp  cruise only

Vertrek: 7 juli 2022
Schip: Crystal Serenity *****+

12 dagen Alaska, van en naar Vancouver 

Deluxe Stateroom vanaf 

Vancouver

Victoria

Ketchikan

Juneau

Skagway
Hoonah

Sitka

$ 5.610 pp  cruise only

Vertrek: 29 november 2022    
Schip: Crystal Symphony *****+

18 dagen van Athene naar Abu Dhabi

Deluxe Stateroom vanaf 

Athene

Safaga

Aqaba

Muscat
Dubai

Abu Dhabi

Suezkanaal      Inside Passage



Cruisen, onze passie !

$ 6.725 pp  cruise only

Vertrek: 19 november 2023   
Yacht: Crystal Esprit *****+

Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

$ 4.250 pp  cruise only

Vertrek: 29 augustus 2022, andere data beschikbaar 
Rivierschip: Crystal Mozart *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

8 dagen Donau, van en naar Wenen 8 dagen Rode Zee, van en naar Eilat 

Deluxe Suite vanaf Yacht Suite vanaf 

Sharm El Sheikh

Eilat

Wenen

Budapest

Bratislava
Linz

EsztergomDürnstein

Hurghada

Safaga

Suez

Meest luxueuse schip op de Donau Unieke route met Egypte & Jordanië



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

$ 6.725 pp  cruise only

19 dagen van Mombasa naar Athene

$ 8.670 pp  cruise only

Vertrek: 22 april 2023    
Schip: Crystal Serenity *****+

Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

Crystal All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en Internet aan boord
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer veel ruimte per passagier aan boord
Opgelet: Cruise only in US $

15 dagen van Kangerlussuaq naar Montreal 

$ 25.710 pp  cruise only

Vertrek: 2 september 2022
Expeditieschip: Crystal Endeavor *****+         NIEUW SCHIP

Inbegrepen:Inbegrepen:

Deluxe Suite met Veranda vanaf Deluxe Stateroom vanaf 

Kangerlussuaq
Ilulissat

Disko Bay

Sisimiut

Paamiut
Narsarsuaq

Ivigtuut

L’Anse Aux Meadows
Woody PointQuebec City

Montreal
Mombasa

Salalah

Aqaba

Safaga
Sharm El Sheikh

Cairo

Kusadasi
Mykonos

Athene

Expeditie Groenland & Canada Doortocht Suezkanaal



Seabourn

Cruisen, onze passie !

Een hart voor ontdekkingstochten in een 
exclusief kader

Een cruise aan boord van een van de Seabourn schepen 
kan het best omschreven worden als elegant. Ondanks de 
grootte van de schepen, krijgen passagiers aan boord het 
yachting gevoel. Iedere cruise is een bijzondere ervaring, 
waarbij met de bestemmingen met veel aandacht worden 
geselecteerd. Om het echte cruisegevoel compleet te maken, 
wordt er tijdens elke cruise minstens een formele avond 
georganiseerd. 

Seabourn is de ideale rederij voor levensgenieters, of ze nu 
een korte cruise of een wereldcruise willen ondernemen. 
Seabourn slaagt er als geen ander in om een droomreis echt 
te realiseren. 



€ 7.699 pp  cruise only

Vertrek: 23 februari 2023  
Schip: Seabourn Odyssey *****+

Seabourn All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Kaviaar en Champagne kan op ieder moment
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer mooi en ruime suites met Balkon

Seabourn All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Vluchten in economy class & transfers ter plaatse
Kaviaar en Champagne kan op ieder moment
Shuttle service aangeboden op diverse bestemmingen
Zeer mooi en ruime suites met Balkon

€ 9.499 pp  Incl. vluchten

Vertrek: 5 juni 2022
Schip: Seabourn Encore *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

15 dagen van Istanbul naar Athene 14 dagen van Auckland naar Sydney

Veranda Suite vanaf Veranda Suite vanaf 

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Istanbul

Athene

Myrina

Cesme

Kusadasi

Bodrum

Rhodos
Santorini

Mykonos
Spetsai

Skiathos

Patmos

Auckland
Tauranga

Gisborne

Dunedin

Timaru
Christchurch

Wellington
Nelson

New Plymouth

Eden

Sydney

Doorheen Egeïsche Zee Australië & Nieuw-Zeeland



Seabourn Expedition

Cruisen, onze passie !

De meest exclusieve expeditie-ervaring aan 
boord van de Seabourn Venture

U droomt ervan om op plekken te komen waar bijna niemand 
eerder is gekomen? Om uitstappen te doen naar de meest 
authentieke plekken en er te worden ondergedompeld in 
andere culturen? Dan zijn de nieuwe Seabourn Expeditions 
aan boord van de Seabourn Venture een echte aanrader! 
Dit gloednieuwe schip dat voor het eerst zal uitvaren in 
december 2021, verlegt de grenzen van luxecruises naar de 
meest adembenemende en ongekende bestemmingen. De 
suites, met panoramische ramen bieden plaats aan een select 
aantal passagiers, een maximaal aantal van 264.  Elk van hen 
heeft een veranda, in-suite bar, luxe badkamer, een interactief  
entertainment system en zelfs special verrekijkers! Met 
andere woorden: alles is aan boord voor de meest boeiende 
avonturen, of ze nu in het ruwe Groenland en noordelijk 
Canada zijn of op de bovenloop van de Amazone...



€ 9.499 pp  cruise only 

Vertrek: 29 maart 2023  
Expeditieschip: Seabourn Venture *****+

Seabourn All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Welbekende Seabourn kwaliteit nu ook in expeditie
Nieuwe Seabourn expeditieschip met 264 passagiers
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Seabourn beleving met enorm veel buitenruimte

Seabourn All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Welbekende Seabourn kwaliteit nu ook in expeditie
Nieuwe Seabourn expeditieschip met 264 passagiers
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Seabourn beleving met enorm veel buitenruimte

€ 13.499 pp  Cruise only

Vertrek: 17 september 2022
Expeditieschip: Seabourn Venture *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

15 dagen van Kangerlussuaq naar St. Johns 10 dagen van Manaus naar Iquitos

Veranda Suite vanaf Veranda Suite vanaf 

Manaus

Iquitos

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Kangerlussuaq
Ilulissat

Uummannaq

Sisimiut

Upernavik

Qilakitsaq
Pond Inlec

Dundas Harbour
Croker Bay

Beechy Island

Lady Franklin Island

Monumental Island

St. Johns

Expeditie Groenland & Canada Diep in de Amazone



Swan Hellenic

Cruisen, onze passie !

Onverwachte bestemmingen met garantie 
op authentieke ervaringen.

Swan Hellenic, een nieuwe rederij in ons aanbod, is 
bekend omwille van haar niet-alledaagse, culturele 
cruisebestemmingen. De rederij investeerde in gloednieuwe 
5-sterren expeditieschepen , die eigenlijk meer weghebben 
van superjachten. De schepen hebben een modern interieur 
en vooral: grote panoramische ramen, waardoor niets van de 
bestemmingen verloren gaat. Swan Hellenic is ideaal voor 
de nieuwsgierige avonturier die plekken wilt ontdekken waar 
men misschien nooit eerder dacht: het noorden van Canada, 
het uiterste oosten van Rusland of het noordpoolgebied 
aan de Aleoeten. Ook tropische gebieden kunnen (her)
ontdekt worden, zoals tijdens de unieke cruise van Tahiti naar 
Paaseiland. Nieuw in ons aanbod, maar een aanrader voor  
wie kan genieten van ontdekken, exclusiviteit en een discrete 
topservice.



Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

Inbegrepen:Inbegrepen:

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

€ 10.847 pp  cruise only

Vertrek: 21 mei 2022
Expeditieschip: Minerva *****

12 dagen van Kobe naar Yokohama

Ocean View Suite vanaf 

Yokohama

Shingu

Kobe
HiroshimaBusan

Kagoshima

Himejiate

Takamatsu

Shimonosekima

Jeju
Sasebo

€ 11.874 pp  cruise only

Vertrek: 1 juni 2022    
Expeditieschip: Minerva *****

14 dagen van Yokohama naar Otaru 

Ocean View Suite vanaf 

Yokohama

Hakodate

Korsakov

Tyuleniy
Yankicha

Atlasov

Sarychev

Urup IslandOtaru

Inside Passage          Intensief Japan



Cruisen, onze passie !

€ 15.387 pp  incl. vluchten

Vertrek: 9 september 2022   
Expeditieschip: Vega *****

€ 12.286 pp  incl. vluchten

Vertrek: 19 juli 2022
Expeditieschip: Minerva *****

Inbegrepen:Inbegrepen:

15 dagen van en naar Nome 17 dagen van en naar Kangerlussuaq

Ocean View Suite vanaf Ocean View Suite vanaf 

Cape Dezhnev

Provideniya
Proliv Senyavina

Nome

Kolyuchin
Ayon Island

Medvezhiy Islands
Ushakova Cape

Cape Florens
Krasin Bay

Cape Waring

Yttygran

Kangerlussuaq

Sisimiut

Uumannaq

Ilulissat
Disko Bay

Upernavik

Buchan Gulf

Pond InletSirmilik N.P.Cruise Peel Sound

Beechey Island Dundas Harbour

Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

Langs de Noordpool       Groenland & noord Canada



Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

14 dagen van Salvador de Bahia naar Buenos Aires

€ 9.538 pp incl. vluchten

Vertrek: 3 november 2022    
Expeditieschip: Vega *****

16 dagen van Papeete naar Paaseiland

€ 11.623 pp  incl. vluchten

Vertrek: 24 oktober 2022 
Expeditieschip: Minerva ***** 

Inbegrepen:Inbegrepen:

Ocean View Suite vanaf Ocean View Suite vanaf 

Papeete

Paaseiland

Motu Vaiamanu

Rapa
Marotiri Eilanden

Oeno
Adamstown

Henderson

Ducie

Salvador de Bahia

Porto Seguro
Abrolhos Archipel

Rio de Janeiro
Paraty

Santos
Itajai

Montevideo

Buenos Aires

Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

Eén overnachting voor de cruise
Nieuw expeditieschip met 152 passagiers 
Swan Hellenic All-Inclusive inclusief dranken en fooien
Gebruik van zodiacs bij excursies en landingen
Een Swan Hellenic expeditie parka

   Prachtig Polynesië Zuid Amerikaanse ontdekkingstocht



Ritz Carlton Cruises

Cruisen, onze passie !

Ten volle van het leven genieten, aan boord 
van een Ritz-Carlton yacht.

U moet het zich even proberen voor te stellen: aan boord 
van een super yacht in de watten worden gelegd, genieten 
als nooit tevoren, terwijl een topchef de meest verfijnde 
cuisine voorbereid. Nooit eerder klonken vakantie, cruise en 
ontdekken zo exclusief als bij Ritz-Carlton, dat aan boord van 
het Evrima yacht een nieuwe standaard creëert voor cruisen. 
Ongeziene luxe, flexibilieit en een service van een crew die 
steeds ter beschikking staat. Moderne suites, voorzien van alle 
mogelijke comfort; precies zoals u dat mag verwachten van 
een luxemerk. Wegdromen vanop een prachtig terras, terwijl 
de zon onder gaat - misschien nog een wodka-martini, shaken, 
not stirred, my dear? Het nieuwe genieten aan boord van een 
super yacht heet voortaan Ritz-Carlton.



€ 4.850 pp  cruise only

Vertrek: 19 maart 2023    
Yacht: Evrima *****+

Ritz-Carlton All-inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Gloednieuw Super Yacht met 298 passagiers
Van de welbekende hotelketen Ritz Carlton

Ritz-Carlton All-inclusive inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Gloednieuw Super Yacht met 298 passagiers
Van de welbekende hotelketen Ritz Carlton

€ 9.730 pp  cruise only

Vertrek: 20 augustus 2022
Yacht: Evrima *****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

12 dagen van Istanbul naar Athene 8 dagen Caraïben, van en naar Barbados

Terrace Suite vanaf Terrace Suite vanaf 

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Istanbul

Bozcaada

Mykonos

Limassol

Haifa

Ashdod

Agios Nikolaos

Milos

Athene
Bridgetown

Charlotteville

St. George’s

Mayreau
Bequia

Fort-de-France

Soufrière

Gloednieuw Super Yacht Gloednieuw Super Yacht



Scenic Luxury Cruises

Cruisen, onze passie !

Super Yacht met alle moderne voorzieningen, 
inclusief helikopter en duikboot!

Cruises die bijblijven: dat is waarin Scenic Luxury Crusies 
met haar super yacht Scenic Eclipse in is gespecialiseerd. 
Ongewone bestemmingen - langs de noordkust van Rusland 
de noordpool ontdekken, bijvoorbeeld - gecombineerd met 
ongeëvenaarde luxe; zo zorgt Scenic voor onvergetelijke 
momenten. De cruises zijn all-inclusive, ook de excursies, 
het design hypermodern, zowel aan de buitenkant als het 
interieur. Ook aan boord: twee helikopters en een duikboot, 
om u nog meer ongewone perspectieven te geven op de 
unieke bestemmingen. Maar laat ons duidelijk zijn: het 
gloednieuwe expeditieschip Scenic Eclipse op zich is het 
ontdekken al meer dan waard!



€ 30.265 pp  cruise only

Vertrek: 6 augustus 2023  
Expeditieschip: Scenic Eclipse *****+      NIEUW SCHIP

Scenic All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Excursies onder leiding van plaatselijke gidsen
Expert Discovery leaders aan boord van elke cruise
Nieuw Super Yacht met 228 passagiers

Scenic All-Inclusive, inclusief dranken en fooien
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
Excursies onder leiding van plaatselijke gidsen
Expert Discovery leaders aan boord van elke cruise
Nieuw Super Yacht met 228 passagiers

€ 13.060 pp  cruise only

Vertrek: 8 juni 2023
Expeditieschip: Scenic Eclipse *****+              NIEUW SCHIP

Inbegrepen:Inbegrepen:

14 dagen van Kamchatsky naar Otaru 26 dagen van Anchorage naar Tromse

Deluxe Verandah Suite vanaf Deluxe Verandah Suite vanaf 

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Otaru
Vladivostok

Kamchatskiy

Atlasova
Paramushir Isl.

OnekotanMatua

Yankicha
Korsakov

Kunashiri

Iturup
Urup Island

Nome
Provideniya

Cape Dezhnev

Wrangler IslandNova Zembla

Franz Josef Land

MurmanskTromso

Skarsvag Vardo

Rusland & Japan        East-West Passage



Emerald Yacht Cruises

Cruisen, onze passie !

Yachting voor de prijs van cruising met 
Emerald Yacht Cruises

Met de Emerald Azzurra, een gloednieuw super yacht, 
introduceert Emerald Cruises een compleet nieuwe manier 
van cruisen. Een beperkt aantal passagiers reist op een 
modern schip naar kleinere havens en dat voor een budget 
vergelijkbaar met dat van een traditionele cruise. De cruises 
aan boord van de Emerald Azzurra volgen voornamelijk routes 
doorheen de Middellandse Zee en de Rode Zee, maar de 
beleving aan boord is helemaal anders - uitermate persoonlijk, 
privé bijna, rustig en exclusief. Het schip biedt tal van 
ontspanningsmogelijkheden, zoals een overloopzwembad, 
een maritiem platform of een luxe open dek met groot scherm 
voor filmavonden. Yachting, voor de prijs van cruising; wat ons 
betreft zeker een aanrader, dus! 



€ 5.395 pp  cruise only

Vertrek: 30 januari 2023    
Yacht: Emerald Azzurra ****+                      NIEUW SCHIP

Vol Pension inclusief dranken tijdens maaltijden
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
De fooien aan boord zijn inbegrepen
Geselecteerde excursies in diverse havens
Gloednieuw Yacht met slechts 100 passagiers

Vol Pension inclusief dranken tijdens maaltijden
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
De fooien aan boord zijn inbegrepen
Geselecteerde excursies in diverse havens
Gloednieuw Yacht met slechts 100 passagiers

€ 4.275 pp  cruise only

Vertrek: 30 april 2022
Yacht: Emerald Azzurra ****+       NIEUW SCHIP

Inbegrepen: Inbegrepen: 

8 dagen van Dubrovnik naar Athene 8 dagen van Limassol naar Aqaba

Oceanview Stateroom vanaf Oceanview Stateroom vanaf 

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Dubrovnik Kotor

Sarandë

Corfu Parga

Kefalonia
Itea

Athene

Limassol

Haifa

Ashdod

Alexandrië

Ain Sokhna

Sharm el-Sheikh

Aqaba

Maximaal 100 gasten Gloednieuw Super Yacht



Holland America Line

Cruisen, onze passie !

Modern cruisen met een vleugje nostalgie
bij Holland America Line

Tradities zijn belangrijk bij Holland America Line, een rederij 
die bijna 150 jaar geleden werd opgericht. Wie droomt van 
een traditionele cruise, waarbij de schepen indrukwekkende 
interieurs hebben en een bijzonder attente bemanning aan 
iedere wens gevolg geeft, is bij Holland America Line aan het 
juiste adres. 
Uitstekende restaurants, stijlvol avondentertainment, 
knap ingerichte suites en interessante uitstappen waarbij 
specialisten u naar op de meest bijzondere plekken wijzen: 
dat is de winnende combinatie van Holland America Line. Een 
bijkomende troef is dat de rederij heel wat cruises aanbiedt 
die vertrekken vanuit Amsterdam - vliegen is in dat geval 
helemaal niet nodig! Heel passagiers die voor het eerst kiezen 
voor Holland America Line keren terug, telkens weer. 



€ 3.620 pp  cruise only

Vertrek: 27 maart 2023
Schip: Westerdam ****+

Have it ALL premiumpakket
Drankenpakket Signature Beverage drankenpackage
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
2 excursie inbegrepen in 15-daagse cruise
Diner in een specialiteitenrestaurant

Have it ALL premiumpakket
Drankenpakket Signature Beverage drankenpackage
Onbeperkt Wifi en internet aan boord
2 excursie inbegrepen in 15-daagse cruise
Diner in een specialiteitenrestaurant

€ 4.490 pp  cruise only

Vertrek: 28 augustus 2022
Schip: Rotterdam ****+

Inbegrepen:Inbegrepen:

15 dagen van en naar Amsterdam 15 dagen Japan, van en naar Yokohama

Buitenhut met balkon vanaf Buitenhut met balkon vanaf 

Cruisen, onze passie !Cruisen, onze passie !

Yokohama
Shimizu

Osaka

Nagasaki

Naha

Kochi

Ishigaki 

Taipei

HualienAmsterdam

Bergen

Molde

Akureyri

Isafjordur

Reykjavik

Lerwick

Invergordon

Edinburgh

Noorwegen & Ijsland        Taiwan & Japan



Discover the World

www.brasschaattravel.be
Gespecialiseerd reiskantoor in Brasschaat

Stijlvol en veilig cruises, over heel de wereld

Bredabaan 413
2930 Brasschaat

Tel. 03 653 43 23

info@braschaattravel.be


