
CRUISES
MIDDELLANDSE ZEE • GRIEKSE EILANDEN • BALTISCHE STATEN •  
NOORSE FJORDEN EN NOORDKAAP • EMIRATEN • CARAÏBEN • AZIË

AFREIZEN ZOMER 2019 & WINTER 2019-2020

*Acties onder voorwaarden.

2de pers.  
aan -50%*
of  
Dranken pakket 

GRATIS*

Reserveer voor 10/3

2de persoon 

GRATIS  
op cruise*

of 
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

ITALIË, MALTA & SPANJE
COSTA FASCINOSA f (8d/7n)
ROUTE : Savona - Napels - Catania (Sicilië) - La Valetta - op zee - Barcelona -  
Marseille - Savona
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COFS

Vertrek 
2019

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

7 apr € 898 € 1098 € 1298 GRATIS**
14 apr € 998 € 1198 € 1398 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

FRANKRIJK, BALEAREN & ITALIË
COSTA FORTUNA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Tarragona - Palma de Mallorca - Ibiza (2d.) - Olbia - Genua -  
Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZA

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

25 mei, 1 jun € 1099 € 1499 € 1749 GRATIS**
8 jun, 21 sep € 1149 € 1599 € 1899 GRATIS**
15, 22, 29 jun, 7, 
14 sep € 1399 € 1799 € 2099 GRATIS**

6 jul, 31 aug € 1499 € 1999 € 2299 GRATIS**
13, 20 jul € 1599 € 2099 € 2449 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

-50%*

MIDDELLANDSE ZEE
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

FRANKRIJK, SPANJE & ITALIË
COSTA FORTUNA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Barcelona - Valencia - op zee - Civitavecchia (Rome) - La Spezia 
(Firenze) - Genua - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZA

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

27 apr, 18 mei, 
26 okt € 1049 € 1349 € 1599 GRATIS**

4, 11 mei € 849 € 1199 € 1499 GRATIS**
28 sep € 1399 € 1799 € 2099 GRATIS**
5, 12 okt € 1149 € 1599 € 1899 GRATIS**
19 okt € 1099 € 1499 € 1749 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 12/10: Tarragona i.p.v. Barcelona.

FRANKRIJK, SPANJE & ITALIË
COSTA DIADEMA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Barcelona - Palma de Mallorca - op zee - Palermo (Sicilië) -  
Civitavecchia (Rome) - Savona - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZC

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

28 apr, 5 mei € 898 € 1098 € 1298 GRATIS**
21 apr, 6, 13 okt € 1098 € 1298 € 1498 GRATIS**
20 okt € 998 € 1298 € 1498 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

SARDINIË, SPANJE & ITALIË
COSTA DIADEMA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Barcelona - Palma de Mallorca (2d.) - Cagliari (Sardinië) -  
Civitavecchia (Rome) - Savona - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZC

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

12, 19 mei € 898 € 1098 € 1298 -
26 mei, 2, 9 jun € 998 € 1298 € 1498 -
16, 23 jun, 15,  
22 sep € 1098 € 1298 € 1498 -

7, 14 jul, 25 aug € 1298 € 1638 € 1998 GRATIS**
21, 28 jul € 1398 € 1798 € 2098 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Extra data beschikbaar in juni, augustus en september.

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

MINICRUISE ITALIË & SPANJE
COSTA MAGICA f (4d/3n)
ROUTE : Marseille - Savona - Barcelona - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Vertrek 2019 Binnenkajuit Classic 
GTY (2P)

Buitenkajuit Premium 
GTY (2N)

Balkonkajuit Premium 
GTY (2O)

22, 29 sep € 399 € 569 € 669
6, 13, 20, 27 okt € 399 € 569 € 669

MINICRUISE SPANJE & FRANKRIJK
MSC ORCHESTRA f (4d/3n)
ROUTE : Genua - Barcelona - Marseille - Genua
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden

Code : P1MSOH

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit 
Fantastica GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Fantastica GTY 

(2O)
Kind 2-11j.

26 sep € 399 € 499 € 599 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

MINICRUISE SPANJE & ITALIË
MSC ORCHESTRA f (5d/4n)
ROUTE : Marseille - Ibiza - Barcelona - Genua - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden

Code : P1MSOC

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit 
Fantastica GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Fantastica GTY 

(2O)
Kind 2-11j.

23 sep € 379 € 599 € 729 GRATIS**
22 sep* € 449 € 579 € 649 GRATUIT**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
*22 sep: Vertrek vanuit Genua in 4 nachten. Code: P1MSOR.

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

GRATIS*

Code : P1COZB
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

FRANKRIJK, BALEAREN & ITALIË
MSC FANTASIA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Palma de Mallorca - Ibiza - op zee - Napels - Livorno (Firenze/Pisa) -  
Genua - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension, drankenpakket all-inclusive* & havengelden

Code : P1MSFB

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Binnenkajuit 
Fantastica GTY 

(2M)

Buitenkajuit 
Fantastica GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Fantastica GTY 

(2O)
12, 19, 26 mei, 
2 jun € 699 € 749 € 949 € 1199

9, 16, 23 jun,  
6, 13 okt € 749 € 799 € 999 € 1199

15, 22, 29 sep € 799 € 849 € 1049 € 1249

*Gratis drankenpakket “all-inclusive”: boek voor 10/3/2019.

ITALIË, MALTA & SPANJE
MSC GRANDIOSA f (8d/7n)
ROUTE : Marseille - Genua - Civitavecchia (Rome) - Palermo (Sicilië) - La Valletta -  
op zee - Barcelona - Marseille
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden

Code: P1MSGR

Vertrek 2020 Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit 
Fantastica GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Fantastica GTY 

(2O)
Kind 2-11j.

3 jan € 609 € 749 € 899 GRATIS**
10, 17, 24, 31 jan € 659 € 799 € 939 GRATIS**
7, 14, 21 feb € 749 € 899 € 1039 GRATIS**
28 feb, 6, 13 mrt € 799 € 939 € 1089 GRATIS**
20 mrt € 899 € 1039 € 1179 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route ook mogelijk vanuit Barcelona, vertrek 1 dag eerder (code: P1MSGD).

FRANKRIJK, SPANJE & ITALIË
AIDANOVA f (8d/7n)
ROUTE : Palma de Mallorca - op zee - Civitavecchia (Rome) - La Spezia (Firenze/Pisa) - 
op zee -  Marseille - Barcelona - Palma de Mallorca
INBEGREPEN : de cruise in semi-all-inclusive (koffie, thee, tafelwijn, bier en frisdrank 
bij lunch en diner in de buffetrestaurants), havengelden & fooien

Code: P1AINO

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
GTY (2P)

Buitenkajuit 
GTY (2S)

Balkonkajuit 
GTY (2T) Kind 2-17j.

11, 18, 25 mei, 1 jun € 998 € 1098 € 1298 GRATIS**
8, 15, 22, 29 jun, 6 jul € 1098 € 1198 € 1398 GRATIS**
13, 20, 27 jul, 3 aug € 1098 € 1398 € 1598 GRATIS**
10, 17, 24 aug, 31 aug € 1098 € 1198 € 1398 GRATIS**
7, 14, 21 sep € 1098 € 1398 € 1598 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

DRANKEN 

GRATIS*

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

GRIEKSE EILANDEN
COSTA LUMINOSA f (8d/7n)
ROUTE : Venetië - op zee - Argostoli (Kefalonia) - Santorini - Mykonos - Katakolon 
(Olympia) - Bari - Venetië
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZD

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

18, 25 mei,  
14, 21 sep € 998 € 1198 € 1398 -

1, 8, 15, 29 jun € 998 € 1398 € 1598 -
22 jun, 7, 28 sep € 1098 € 1398 € 1598 -
6, 13, 20 jul, 31 
aug € 1198 € 1398 € 1598 GRATIS**

27 jul, 3, 17, 24 
aug € 1598 € 1878 € 1998 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

GRIEKSE EILANDEN
CELEBRITY CONSTELLATION r (10d/9n)
ROUTE : Venetië - Split - op zee - Mykonos - Piraeus (Athene) - Rhodos -  
Santorini - Katakolon (Olympia) - op zee - Venetië
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & drankenpakket*

Code : P1CECO

Vertrek 2019 Buitenkajuit GTY (2S) Balkonkajuit GTY (2T)
28 jul € 1699 € 1999

*Reserveer een buiten-of balkonkajuit voor 31/1/19 en ontvang een gratis drankenpakket (classic beverage 
package).

DRANKEN 

GRATIS*

2DE PERS. 

-50%*

GRIEKSE EILANDEN
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

BALTISCHE STATEN
COSTA MAGICA f (8d/7n)
ROUTE : Stockholm - Stockholm - Helsinki - Sint-Petersburg (2d.) - Tallinn -  
Stockholm - Stockholm
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1COZE

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

25 mei € 798 € 1098 € 1298 -
1, 15 jun € 898 € 1198 € 1398 -
22, 29 jun, 13 jul € 998 € 1298 € 1598 GRATIS**
20, 27 jul, 24 aug € 1098 € 1398 € 1698 GRATIS**
3, 10, 17 aug € 1198 € 1498 € 1798 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

BALTISCHE STATEN
COSTA PACIFICA f (11d/10n)
ROUTE : Kiel - op zee - Stockholm - Helsinki - Sint-Petersburg (2d.) - Tallinn - Klaipeda - 
Gdynia - op zee - Kiel
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1COZF

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

18 jun, 20 aug € 1998 € 2498 € 2698 GRATIS**
30 jul € 2098 € 2498 € 2698 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 18/6 in omgekeerde volgorde.

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*

BALTISCHE STATEN
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

NOORWEGEN
COSTA FAVOLOSA f (8d/7n)
ROUTE : Warnemünde - Kopenhagen - op zee - Geiranger/Hellesylt - Bergen -  
Stavanger - Göteborg - Warnemünde
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZG

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

7 jun € 898 € 1298 € 1598 -
14, 28 jun € 1098 € 1398 € 1698 GRATIS**
5, 12 jul € 1198 € 1498 € 1798 GRATIS**
26 jul, 2, 9 aug € 1298 € 1598 € 1898 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 7/6: Alesund vervangt Bergen.

NOORSE FJORDEN
COSTA MEDITERRANEA f (10d/9n)
ROUTE : Amsterdam - op zee - Bergen - Geiranger - Andalsnes - Flam -  
Stavanger - op zee - Bremerhaven - Amsterdam
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZH

Vertrek 
2019

Binnenkajuit  
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

4 jun € 1498 € 1898 € 2098 -
6 jul € 1598 € 1998 € 2198 GRATIS**
7 aug € 1898 € 2298 € 2598 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 6/7: Olden vervangt Flam.

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*

NOORSE FJORDEN EN NOORDKAAP
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

NOORSE FJORDEN
NIEUW STATENDAM r (8d/7n)
ROUTE : Amsterdam - op zee - Flam - Stavanger - Kristiansand - Oslo - op zee -  
Amsterdam
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden en drankenpakket*

Vertrek 2019 Binnenkajuit GTY Buitenkajuit GTY Balkonkajuit GTY
5 mei, 2 jun € 1299 € 1599 € 1699
30 jun € 1199 € 1399 € 1499
18 aug € 1449 € 1749 € 1799

*Gratis Signature Beverage Package: boek voor 31/1/2019.

NOORSE FJORDEN
NIEUW STATENDAM r (8d/7n)
ROUTE : Amsterdam - op zee - Eidfjord/Hardangerfjord - Skjolden - Molde - Bergen -  
op zee - Amsterdam
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden en drankenpakket*

Vertrek 2019 Binnenkajuit GTY Buitenkajuit GTY Balkonkajuit GTY
26 mei € 1199 € 1499 € 1499
23 jun € 1299 € 1599 € 1599
21 jul € 1349 € 1749 € 1749
8 sep € 1299 € 1699 € 1699

*Gratis Signature Beverage Package: boek voor 31/1/2019.

NOORSE FJORDEN
ROTTERDAM r (8d/7n)
ROUTE : Rotterdam - op zee - Flam - Stavanger - Kristiansand - Oslo - op zee -  
Rotterdam
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden en drankenpakket*

Vertrek 2019 Binnenkajuit GTY Buitenkajuit GTY Suite GTY
18 mei € 1149 € 1349 € 1849
8 jun € 1149 € 1349 € 1949

*Gratis Signature Beverage Package: boek voor 31/1/2019.

DRANKEN 

GRATIS*

DRANKEN 

GRATIS*

DRANKEN 

GRATIS*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

NOORDKAAP
COSTA PACIFICA f (12d/11n)
ROUTE : Kiel - op zee - Alesund - op zee - Honningsvag - Tromso -  
Leknes (Lofoten) - Trondheim - Geiranger/Hellesylt - Bergen - op zee - Kiel
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien

Code : P1COZI

Vertrek 
2019

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

19 jul € 2198 € 2598 € 2898 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

DUBAI, ABU DHABI & QATAR
JEWEL OF THE SEAS f (8d/7n)
ROUTE : Dubai - op zee - Doha - Bahrein - Sir Bani Yas Island - Abu Dhabi - Dubai - 
Dubai
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1RCJE

Vertrek 2020 Binnenkajuit GTY (2P) Buitenkajuit GTY (2S) Balkonkajuit GTY (2T)
6 jan € 898 € 898 € 1398
3 feb € 898 € 1098 € 1498

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*

EMIRATEN
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

DUBAI, ABU DHABI & OMAN
COSTA DIADEMA f (8d/7n)
ROUTE : Dubai - Dubai - Muscat - op zee - Doha - Abu Dhabi (2d.) - Dubai
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1COEM

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

30 nov, 7 dec, 
14 dec € 899 € 1199 € 1449 GRATIS**

21 dec € 1299 € 1599 € 1799 GRATIS**
28 dec € 1899 € 2249 € 2549 GRATIS**
4, 11, 18, 25 jan, 
1, 8 feb € 999 € 1299 € 1499 GRATIS**

15, 22, 29 feb, 
7 mrt € 1049 € 1399 € 1599 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 1/2: Khor Fakkan vervangt Muscat.

DUBAI, ABU DHABI & OMAN
MSC LIRICA f (8d/7n)
ROUTE : Dubai - Abu Dhabi - Sir Bani Yas - op zee - Muscat - Khasab - Dubai - Dubai
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1MSLI

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit 
Fantastica GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Fantastica GTY 

(2O)
Kind 2-11j.

22 dec € 899 € 1275 € 1649 GRATIS**
14, 28 mrt, 11 apr € 525 € 809 € 1089 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

DUBAI, ABU DHABI & QATAR
MSC LIRICA f (8d/7n)
ROUTE : Dubai - Abu Dhabi - Sir Bani Yas - op zee - Bahrein - Doha - Dubai - Dubai
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1MSLR

Vertrek 
2019-2020

Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit  
Fantastica GTY (2N)

Balkonkajuit  
Fantastica GTY (2O) Kind 2-11j.

29 dec € 1049 € 1425 € 1799 GRATIS**
21 mrt, 4 apr € 525 € 809 € 1089 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

FRANSE ANTILLEN
COSTA FAVOLOSA f (8d/7n)
ROUTE : Guadeloupe - op zee - Casa de Campo (La Romana) - Catalina Island - Tortola 
(Britse Maagdeneil.) - Sint-Maarten - Martinique - Guadeloupe
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1COZJ

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

14 dec € 698 € 898 € 1098 -
21 dec € 998 € 1198 € 1398 GRATIS**
28 dec € 1298 € 1498 € 1698 GRATIS**
4, 11, 18, 25 jan € 798 € 1098 € 1198 -
1, 8, 15, 22 feb € 798 € 1098 € 1198 -

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 28/12, 11/1: Antigua vervangt Sint-Maarten, op 8/2: Samana vervangt Sint-Maarten.

FRANSE ANTILLEN
COSTA MAGICA f (8d/7n)
ROUTE : Guadeloupe - op zee - Tortola (Britse maagdeneil.) - Sint-Maarten - Antigua - 
Kingstown (St. Vincent & the Grenadines) - Martinique - Guadeloupe
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : Internationaal paspoort, geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
is verplicht.

Code : P1COZK

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit 
Premium GTY 

(2N)

Balkonkajuit 
Premium GTY 

(2O)
Kind 2-17j.

20 dec € 998 € 1198 € 1398 GRATIS**
27 dec € 1298 € 1498 € 1698 GRATIS**
3, 10 jan, 7 feb € 898 € 1098 € 1298 -
17, 24, 31 jan € 798 € 998 € 1198 -
14, 21 feb € 998 € 1198 € 1298 -

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 27/12, 10/1, 24/1, 7/2 & 14/2: dag 3-6: Tobago-Grenada-Barbados-St. Lucia

2DE PERS. 

-50%*

2DE PERS. 

-50%*

CARAIBEN
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

MIAMI, HAVANA & CARAÏBEN
MSC ARMONIA f (8d/7n)
ROUTE : Miami - op zee - Isla De Roatan - Costa Maya - Cozumel - Havana (2d.) - Miami
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
ESTA-formulier en toeristenvisum voor Cuba is verplicht.

Code : P1MSAR

Vertrek 2019 Binnenkajuit  
Bella GTY (2P)

Binnenkajuit  
Fantastica GTY (2M)

Buitenkajuit  
Fantastica GTY (2N)

4 nov € 599 € 649 € 849

MIAMI, HAVANA & CARAÏBEN
MSC ARMONIA f (8d/7n)
ROUTE : Miami - Ocean Cay (Bahamas) - op zee - Montego Bay - George Town  
(Kaaiman eilanden) - Havana (2d.) - Miami
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour, 
ESTA-formulier en toeristenvisum voor Cuba is verplicht.

Code : P1MSAR

Vertrek 2020 Binnenkajuit  
Bella GTY (2P)

Binnenkajuit  
Fantastica GTY (2M)

Buitenkajuit  
Fantastica GTY (2N)

6, 13, 20, 27 jan € 799 € 899 € 1099

MIAMI & CARAÏBEN
MSC SEASIDE f (8d/7n)
ROUTE : Miami - op zee - San Juan - Charlotte Amalie - op zee - Nassau -  
Ocean Cay (Bahamas) - Miami
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour en 
ESTA-formulier is verplicht.

Code : P1MSEA

Vertrek 2019
Binnenkajuit 

Bella  
GTY (2P)

Buitenkajuit 
Fantastica  

GTY (2N)

Balkonkajuit 
Fantastica  

GTY (2O)
Kind 2-11j.

16, 30 nov, 14 dec € 799 € 1179 € 1449 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

GRATIS*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

MIAMI & CARAÏBEN
MSC DIVINA f (8d/7n)
ROUTE : Miami - op zee - San Juan - Philipsburg (Sint-Maarten) -  
St. John’s (Antigua & Barbuda) - op zee (2d.) - Miami
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour en 
ESTA-formulier is verplicht.

Code : P1MSDV

Vertrek 
2020

Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit  
Fantastica GTY (2N)

Balkonkajuit  
Fantastica GTY (2O) Kind 2-11j.

10 jan € 849 € 1199 € 1499 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

CARAÏBEN & NEDERLANDSE ANTILLEN
MSC DIVINA f (12d/11n)
ROUTE : Miami - op zee (2d.) - Oranjestad (2d.) - Willemstad (Curaçao) - op zee -  
Ocho Rios - George Town (Kaaimaneilanden) - op zee - Ocean Cay (Bahamas) - Miami
INBEGREPEN : de cruise in volpension & havengelden
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour en 
ESTA-formulier is verplicht.

Code : P1MSDI

Vertrek 2019 Binnenkajuit 
Bella GTY (2P)

Buitenkajuit  
Fantastica GTY (2N)

Balkonkajuit  
Fantastica GTY (2O) Kind 2-11j.

6 dec € 899 € 1449 € 1949 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

CARAÏBEN, PANAMA & COSTA RICA
CELEBRITY REFLECTION r (12d/11n)
ROUTE : Fort Lauderdale - op zee - George Town (Kaaimaneilanden) - op zee -  
Cartagena - Colon (Panama) - Puerto Limon - op zee - Costa Maya - Cozumel - op zee - 
Fort Lauderdale
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden en drankenpakket* 
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour en 
ESTA-formulier is verplicht.

Code : P1CERE

Vertrek 2019 Binnenkajuit GTY (2P) Buitenkajuit GTY (2S) Balkonkajuit GTY (2T)
18 nov - € 1799 € 1899

*Reserveer een buiten-of balkonkajuit voor 31/1/19 en ontvang een gratis drankenpakket (classic beverage 
package).

2DE PERS. 

GRATIS*

2DE PERS. 

GRATIS*

DRANKEN 

GRATIS*
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(*)2de persoon gratis : 2de persoon betaalt havengelden van 150 EUR bij een verblijf tot 7 nachten en 180 EUR bij een verblijf van meer dan 7 nachten, eventueel transport en servicekosten. (*)2de persoon - 50%: 2de persoon betaalt de helft van de geafficheerde prijs, havengelden zijn reeds inclusief in de geafficheerde prijs. (**)Kinderen gratis op 
de kajuit van 2 volbetalende volwassenen betalen enkel havengelden en eventueel transport en servicekosten. Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van twee personen in een kajuit GTY. GTY is een garantiekajuit aan promotarief waarbij geen voorkeur van ligging of kajuitnummer kan gegeven. Andere kajuittypes en prijzen via jouw reisagent. 
Volgorde van aanloophavens en ligtijden kan afwijken. De prijzen en promoties zijn enkel geldig volgens beschikbaarheid en voor nieuwe reservaties van 07/01/2019 tot en met 09/03/2019. Voor meer informatie en de algemene en bijzondere reisvoorwaarden verwijzen we naar de Thomas Cook Cruises Jaarbrochure publicatie september 2018.

2DE PERS. 

GRATIS*

SINGAPORE, THAILAND & CAMBODJA
COSTA FORTUNA f (8d/7n)
ROUTE : Singapore - op zee - Koh Samui - Laem Chabang (Bangkok) (2d.) -  
Sihanoukville - op zee - Singapore
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is 
verplicht.

Code : P1COAZ

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

3, 17 dec,  
14, 28 jan € 999 € 1299 € 1499 GRATIS**

30 dec € 1599 € 1999 € 2299 GRATIS**
11, 25 feb, 10 mar € 1099 € 1349 € 1599 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).
Route op 30 dec. verschillend: Singapore - op zee - Koh Samui - Laem Chabang - Sihanoukville - Phu Quoc - 
op zee - Singapore

SINGAPORE, MALEISIË & THAILAND
COSTA FORTUNA f (8d/7n)
ROUTE : Singapore - op zee - Langkawi (Maleisië) - Phuket (2d.) - Penang -  
Klang (Maleisië) - Singapore
INBEGREPEN : de cruise in volpension, havengelden & fooien
FORMALITEITEN : internationaal paspoort geldig tot minstens 6 maanden na retour is 
verplicht.

Code : P1COAZ

Vertrek  
2019-2020

Binnenkajuit 
Classic GTY (2P)

Buitenkajuit  
Premium GTY (2N)

Balkonkajuit  
Premium GTY (2O) Kind 2-17j.

10 dec, 21 jan, 
4 feb € 999 € 1299 € 1499 GRATIS**

18 feb, 3, 17 mar € 1099 € 1349 € 1599 GRATIS**

3e bed: binnen (2Q), buiten (2V), balkon (2X) - 4e bed: binnen (2R) - buiten (2W), balkon (2Z).

2DE PERS. 

GRATIS*

AZIË



JE FAVORIETE VAKANTIE  
HIER NIET GEVONDEN? 

O NTD E K  H E T  R U I M STE  C R U I S E  A A N B O D ! 

HEB JE VRAGEN OF WENS JE MEER INFORMATIE?
CONTACTEER DE CRUISE EXPERTS OP HET NUMMER 070/750.243,  

VIA CRUISES@THOMASCOOK.BE OF VIA JE VERTROUWDE REISAGENT.
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