
EXPLORA JOURNEYS
 PRuime suites op zee

 PHolistische wellnesservaringen
 PGevarieerde culinaire belevingen

 P Indrukwekkende reizen
 PAll-inclusive

INBEGREPEN
• Een fles champagne en een fles sterke drank naar keuze bij aankomst
• Authentieke, attente en intuïtieve service van ons team van gastvrijheidsexperts
• Verfijnde en gevarieerde belevingen in 18 eet- en drinkgelegenheden, inclusief 6 

restaurants, 5 lounges en in-suite dining (experience fee kan van toepassing zijn)
• Ongelimiteerde dranken, mooie wijnen en premium sterke dranken, koffiespeciali-

teiten, thee en frisdrank op ieder moment, inclusief minibar in de suite
• Toegang tot de spa
• Wellness- en fitnessprogramma’s aan boord en op bestemmingen
• Alle fooien aan boord
• High-speed onbeperkt Wi-Fi op het hele schip
• Shuttle services van de haven naar het stadscentrum (waar nodig/beschikbaar)
• Voor de Penthouse en Residence categorieën gelden aanvullende diensten en 

services die inclusief zijn

UNESCO Schatten van de Caribische Zee
27 november - 6 december 2023 (10 dagen/9 nachten) : Bridgetown - Bridgetown

ROUTE UW SCHIP: EXPLORA I

27 nov Bridgetown, Barbados
28 nov Roseau, Dominica

29 nov Dag op zee

30 nov Kralendijk, Bonaire

1-2 dec Willemstad, Curaçao

3 dec Dag op zee

4 dec Saint-Pierre, Martinique

5 dec Kingstown, Saint Vincent en 
de Grenadines

6 dec Bridgetown, Barbados

CATEGORIE VANAFPRIJS*
Ocean Suites € 4.180,- p.p.
Ocean Penthouses € 5.605,- p.p.

Ocean Residences € 8.500,- p.p.
* De early booking benefit promotie is enkel geldig bij integrale betaling van de 

volledige reissom. Deze promo is geldig tot 105 dagen voor vertrek.

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.be

 tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.travelinstyle.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Cruise op basis 
van all-inclusive aan boord, havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen. Het 
reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk mo-
ment, zonder voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken 
worden zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de 
rederij zijn van toepassing.

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

ALL-INCLUSIVEEARLY BOOKING BENEFIT PROMO


