
MSC Cruises: prijscompetitieve cruisevakanties wereldwijd   
     
Warmte, gastvrijheid en de ongedwongen Mediterrane levensstijl staan centraal in de beleving aan boord 
van een cruiseschip van MSC Cruises. De cruises zijn bijzonder populair bij gezinnen en families, dankzij 
de uitgebreide waterparken, attracties en het brede aanbod aan kinderanimatie. Zo geniet je samen met 
het hele gezin, of met z’n tweeën terwijl de kinderen zich ergens anders op het schip amuseren. Kinderen 
t/m 11 jaar cruisen gratis (m.u.v. de havengelden en taksen) als ze met hun ouders in de hut verblijven. maar ook 
voor tieners tot 17 jaar zijn de prijzen bijzonder scherp. De nieuwe generatie schepen zijn hypermodern 
en tellen haast ontelbare attracties, activiteiten, shops, eetgelegenheden, bars en lounges. 

* 2de persoon aan HALVE PRIJS  >>>  Boek voor 20 december as. uw zomercruise voor 2020, en de 2de persoon in 

de hut geniet van 50% korting op de cruiseprijs. Vraag ons naar de exacte voorwaarden van deze aanbieding.

Voor gedetailleerde info, contacteer ons:
Reizen De Cauwer - Grote Markt 72 - 9100 Sint-Niklaas - T 03/780 76 00 - E info@reizendecauwer.be - www.reizendecauwer.be

29 nov. tot  6 dec. 2020
 

Inclusief verblijf in volpension, 7 nachten met MSC Lirica ****  
vluchten heen/terug vanuit Brussel, transfers luchthaven-schip.  
Vermelde vanafprijs geldig voor een binnenhut ‘Bella’ op basis 

van 2 pers. Buitenhut vanaf € 1.340 pp 
Balkonhut vanaf € 1.575 pp. 

8 dagen CRUISE + VLUCHTEN

DUBAI tijdens de World Expo 2020  

vanaf € 1.185 pp

Vaarroute: Dubai - Abu Dhabi - Sir Bani Yas - Muscat - Dubai



Inclusief verblijf in volpension, 4 nachten met MSC Orchestra **** 
vluchten heen/terug vanuit Brussel en transfers luchthaven-schip. 

Vermelde vanafprijs geldig voor een binnenhut ‘Bella’ 
op basis van 2 pers. Buitenhut vanaf € 935 pp 

Balkonhut vanaf € 1.055 pp. 

5 dagen CRUISE + VLUCHTEN 

MINICRUISE ADRIATISCHE KUST 

vanaf € 850 pp

Vaarroute: Venetië - Koper (Slovenië) - Split - Zadar - Venetië

TOP DEAL    incl. vluchten

    19 tot 23 mei 2020


