
CRUISETOPS - YACHTCHARTER

AZURENKUST

Do not dream your
dream, start to live your

dream!

“

Mandelieu–la–Napoule is gelegen in de

Zuidwestelijke hoek van de Alpes-Maritimes

aan de voet van het Esterel gebergte in de

Baai van La Napoule.

 

De kuststreek tussen Mandelieu en Théoule

sur Mer is zonder enige twijfel de mooiste

van de Franse Rivièra.

 

De  licht stijgende heuvels van Cannes en de

uitlopers van het Esterel gebergte zorgen

voor woeste inhammen aan de kust met

grillige rotspieken. 

 

De combinatie van het rood/okerkleurig

gesteente in combinatie met de

azuurblauwe zee is adembenemend.

 

Bovendien is Mandelieu heel centraal

gelegen tussen Cannes en Saint Raphaël,

op 10‘ van de luchthaven van Cannes-

Mandelieu Airport en op ruim 30’ van de

luchthaven van Nice - Côte D’Azur.ONZE LOCATIE 

IN HET ZUIDEN

"Port La Napoule”

272 Avenue Henry Clews

06210 Mandelieu-la-Napoule, France

 

We kozen deze locatie niet toevallig…



Met CruiseTops hebben we meer dan 5 jaar ervaring aan

de top in de nautische sector.

 

U kan bij ons terecht voor zowel een waaier aan nautische

opleidingen als voor een

gepersonaliseerd aanbod aan charter 

 

Vanaf zomer 2020 verleggen we onze

horizonten naar het zonnige Zuiden en kan u 

het motorjacht Invictus boeken om de “savoire

vivre“ te ontdekken in de prachtige

kuststreek tussen Cannes en Saint-Tropez.

THE MOST

STYLISH EVENT

ON WATER…

Elk arrangement wordt uitgewerkt volgens jouw individuele wensen en kan je

combineren met een bezoek aan één van de pareltjes aan de Azurenkust.

 

 

 

Stelt u zichzelf voor, genietend van de zon vanop het skydeck van het motorjacht,

nippend aan een heerlijke cocktail en met zicht op het prachtige rode gebergte van de 

Esterel…..

 

start to live your dream!

C R U I S I N G  W H I L E  E N J O Y I N G

D E L I C I O U S  F O O D

Het motorjacht biedt zowel indoor als outdoor de luxe voor

heerlijk en comfortabel “wining and dining”

 

Zowel op het voordek als op het achterdek kan je languit op

de comfortabele kussens zalig wegdromen

 

M.Y. Galeon 430 skydeck

"Invictus"

2 X 370 pk - Z drives

 

Get inspired by his beauty

 

 

Een modulair salon op het achterdek en een rooftopbar

maken het plaatje af

 

Varen vanop het skydeck is een fantastische ervaring

die het vaarevent voor u en uw vrienden uniek maakt

S E E  A N D  B E  S E E N



 

Elke offerte wordt opgemaakt op maat.

 De prijzen hierbij vermeld zijn richtprijzen.

 

Een Apérocruise naar Cannes

We teasen je met "Bits & Bites"

We varen langs de kustlijn met zijn 

vele beach bars, 

een "Saint-Trop" gevoel is nooit ver weg...

al vanaf: € 95,00 p.p.  inclusief 21% BTW

 

Informeer naar onze vele andere mogelijkheden!

 

De prijs omvat steeds de begeleiding door de crew, brandstof,

havengelden, verzekering en varen op cruisesnelheid.

De kapitein beschikt over de professionele vaarbevoegdheid

STCW MASTER 200 GT.

CRUISETOPS - YACHTCHARTER

AZUREKUST

PRIJSSETTING

 
Mocht U met betrekking tot ons aanbod nog andere wensen hebben of

bijkomende vragen dan vullen we die zeer graag in.
 
 

Nicole:  +32 (0) 477 822 999 - office

 Robert: +32 (0) 491 501 063 – captain

 
CruiseTops - vaaropleiding & charter

 info@cruisetops.be 
www.cruisetops.be

Laat je verleiden door de

ongerepte natuur van de îles de

Lérins.

 

 

Ervaar de pracht van Antibes,

Cannes en Nice vanop het water.

 

 

Or just relax and enjoy...



CRUISETOPS - YACHTCHARTER

ZEELAND 

Do not dream your
dream, start to live your

dream!

De jachthaven van Wolphaartsdijk is gelegen

in het wondermooie Zeeland.

 

Wolphaartsdijk, of zoals de Zeeuwen het

noemen, Wolfersdiek, is de ideale

uitvalsbasis om heerlijk te genieten van al

het lekkers en moois op de Oosterschelde. 

 

Het Veerse Meer, in hartje Zeeland, is één en

al genieten. 

 

Ooit een woelige zeearm, nu een

watersportparadijs voor surfers, kanoërs,

zeilers, waterskiërs, duikers en vissers

Gezellige plaatsen als Kortgene, Kamperland

en Veere. 

 

Afmeren bij deze bijzondere plekjes en

zeehondjes spotten is een aanrader

 

 

ONZE LOCATIE 

IN NEDERLAND

"Watersportvereniging Wolphaartsdijk

Zandkreekweg 4a

4471 NG Wolphaartsdijk

Nederland



 

 

 

 

Elke offerte voor het motorjacht "CAMPARI" wordt

opgemaakt op maat.

 

Flexibel beschikbaar op aanvraag tijdens weekend- en

op weekdagen - 

 

vanaf  € 1400,00 exclusief  21 % TW

 

CONTACTEER ONS!

 

Nicole:  +32 (0) 477 822 999 - office

CruiseTops - vaaropleiding & charter

info@cruisetops.be

www.cruisetops.be

 
 

CRUISETOPS - YACHTCHARTER 

 ZEELAND

PRIJSSETTING

Overdag ga je zalig cruisen en 

's avonds leg je aan op een van 

de vele eilandjes voor een lekker

diner.

 

Of je kiest voor een bezoek 

aan de prachtige haven van

Cadzand-Bad en rond af bij

Sergio's AIR REPUBLIC.

 

Het aanbod op en om het Veerse

Meer is enorm. 

Ontdek het zelf!

 

M.Y. SUNSEEKER "CAMPARI"

type SAN REMO 

 50 ft

met IPS motoren

 

Get inspired by his high performance


