8-daagse cruise All In met MSC Preziosa
‘Landschappen en geschiedenis van de hoofdsteden van de Baltische Zee’
Inscheping en ontscheping in de haven van Kiel.
Stops
in Kopenhagen, Stockholm, Tallinn en Sint-Petersburg
MSC
Fantasia
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MSC Preziosa

Muzikale omlijsting door Jo Arend
Jo Arend staat synoniem voor kwaliteitsmuziek. Zowel als solist als met zijn
combo is hij een graag geziene gast op
de meest uiteenlopende gelegenheden.
De veelzijdige muzikant is de grondlegger van de tributeconcerten waarmee
hij al hulde bracht aan onder meer Fats
Domino, Louis Prima, Frank Sinatra, Ray
Charles, Gilbert Becaud en vele anderen. Hoewel Jo zijn
voorkeur gaat naar jazz muziek kan je met hem, op muzikaal vlak, echt alle kanten uit.
Prijzen:
• Binnenkajuit bella: E 1019 p.p.
• Binnenkajuit fantastica: E 1119 p.p.
• Buitenkajuit bella: E 1219 p.p.
• Buitenkajuit fantastica: E 1319 p.p.
• Balkonkajuit bella: E 1369 p.p.
• Balkonkajuit fantastica: E 1469 p.p.
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In deze prijs is inbegrepen:
• Verblijf op basis van dubbele bezetting in het door u gekozen kajuittype, volledig uitgerust met airco, badkamer en eigen toilet, haardroger, kleurentelevisie, kluisje, telefoon (prijzen single of triple zijn op
aanvraag)
• Vol pension aan boord in het buffet en de hoofdrestaurants (ontbijt,
lunch, thee/koffie met versnaperingen, diner en middernachtsnacks)
• All Inclusive Restaurant- & Bar-drankenpakket tijdens de dag en de
maaltijden
• Transfert heen en terug naar Kiel met luxebus
• De fooien en haventaksen
• Het dragen van de bagage in de inscheep- en uitscheephaven
• Animaties en activiteiten overdag en ‘s avonds
• Spektakels in het theater, live muziek in de bars, …
• Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, bibliotheek, ...
In deze prijs is niet inbegrepen:
• Excursies
• Persoonlijke uitgaven
• Verzekeringen (annulatieverzekering kan bijgenomen worden aan 5%
van de reissom, bijstandsverzekering komt op E 24 p.p.)

Vervoer met luxebus vanuit Oostende naar Kiel en terug !
Reservatie bij Vandamme Reizen
Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem
Tel 050/28.80.40 - veldegem@vandammereizen.be
www.vandammereizen.be en www.ilovecruises.be

