ENKEL EEN CRUISE LAAT U VERRASSENDE PARELS
VAN HET NOORDEN ONTDEKKEN
Ervaar deze winter de magie van Europese steden met hun eeuwenoude geschiedenis en
architectuur. Geniet aan boord van MSC Magnifica, een schip op mensenmaat, van de warme,
gulle seizoenskeuken, een prachtig binnenzwembad, elegante kajuiten, dag en nacht entertainment
en de vele ervaringen en activiteiten die enkel de winter kan bieden.
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WINTER 2021-2022 | 8 DAGEN | 7 NACHTEN
November 2021 tot april 2022
Vertrek vanuit Zeebrugge op donderdag

Cruise vanaf
Totale prijs vanaf

€ 299 pp

*

+ Hotel servicekosten € 49

€ 348 pp

*

*Tarieven geldig voor alle nieuwe boekingen tot de afvaart van het schip, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De cruiseprijzen zijn "vanaf" prijzen, per persoon en per cruise en zijn inclusief belastingen en havengelden. De totale prijs per persoon,
op basis van standaard dubbele bezetting, is inclusief hotel servicekosten. De verplichte hotel servicekosten zijn een integraal onderdeel van de totale cruiseprijs. Deze kosten, per persoon, per nacht, kunnen aan boord aan het einde van de cruise
worden betaald of kunnen bij de reservering worden vooruitbetaald. De hotel servicekosten is niet van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 2 jaar op het moment van vertrek van de cruise. Voor meer informatie raadpleeg de pagina Algemene
informatie, onderdeel "Hotel servicekosten". Prijzen zijn exclusief vervoer indien van toepassing, pakketten, excursies tijdens aanloophavens, optionele verzekeringen, formaliteiten en persoonlijke aankopen. MSC Cruises eist van alle gasten een
verzekeringspolis die alle risico's dekt in verband met de COVID-19, met inbegrip van annulering, repatriëring en medische kosten. Voor uw gemak kunt u kiezen voor ons MSC COVID-19 beschermingsplan dat dekking biedt voor, tijdens en na uw
cruise. U kunt ook contact opnemen met een verzekeringsmaatschappij van uw keuze. Kan gecombineerd worden met MSC Voyagers Club korting.
Voor de volledige boekingsvoorwaarden, zie de algemene verkoopvoorwaarden.

Boek nu bij uw reisagent | Bezoek msccruises.be

