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DE TOERIST BIKING 
 
De Toerist Biking is al vele jaren gespecialiseerd in het organiseren van begeleide 
fietsvakanties voor wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op  een gewone 
stadsfiets, E-bikers en zelfs mountainbikers.  
 
Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan iedere fietser op onze bestemmingen 
zijn gading vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk 
van onze vakanties inbegrepen.  
 
PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 
 
Voor het concept ‘Cruise & Bike’ bieden we 2 fietsgroepen aan, elk met een eigen 
programma en een verschillend niveau. Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen 
uit, samen thuis’.  
      
      km/dag  km/u   km/u 
         België Reis 

• Groep 1 - Wielertoeristen  70-100  25-26  20-24 

• Groep 2 - Sportieve fietsers  30-50   15-26  15-16 

• Niet-fietsers 
 
Tijdens deze Cruise & Bike ligt de nadruk op het actief ontdekken, op je eigen fiets, 
van de diverse prachtige steden en hun omgeving die in het vaarschema verwerkt 
zijn. De echte kilometervreters, berggeiten of die-hard wielertoeristen verwijzen we 
naar onze andere begeleide fietsvakanties. Alle fietsliefhebbers die tijdens een 
vakantieweek tal van mooie landen en steden met hun eigen fiets willen ontdekken, 
verblijvend op een prachtig en luxe cruiseschip, schrijf je in! 
 
TRANSPORT 
 
Aan boord van een luxe autocar rijden we vanuit Gent en Lummen naar de 
inscheephaven van Marseille. De fietsen worden geladen in de aanhanger achter de 
autocar. 
 
Om de veiligheid van je fiets te garanderen en beschadigingen te voorkomen, vragen 
we om deze in te pakken in een fietskoffer, fietstas of fietsdoos. Een fietsdoos kan je 
vrijwel bij elke fietsen-handelaar gratis bekomen.  
 
VERZEKERINGEN 
 
Een degelijke annulerings– en reisbijstandsverzekering vragen slechts een klein deel 
van je reisbudget én kunnen je toch heel wat narigheid besparen. De Toerist Biking 
voorziet 3 mogelijke verzekeringsformules van onze gekende partner VAB.  
 

• Annulatieverzekering:   55 €/persoon 

• Reisbijstandsverzekering:  25 €/persoon 

• All-in verzekering:   75 €/persoon (annulatie+reisbijstand+bagage)

   
Indien je de geboekte fietsvakantie dient te annuleren, zijn volgende voorwaarden van 
toepassing: 

• Annulatie meer dan 4 weken voor afreis:  500 € 

• Annulatie minder dan 4 weken voor afreis: 50% van de reissom 

• Annulatie minder dan 2 weken voor afreis: 75% van de reissom 

• Annulatie minder dan 1 week voor afreis:  100% van de reissom 
 
Voor dit concept is een reisbijstandsverzekering verplicht. Beschik je reeds over een 
eigen reisbijstandsverzekering, zal de polisinformatie opgevraagd worden voor afreis. 
Indien je zelf nog géén reisbijstandsverzekering hebt, kan je die via De Toerist Biking 
afsluiten. 
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MIDDELLANDSE ZEE CRUISE 
 
Deze begeleide Cruise & Bike ervaring, brengt je naar de mooiste plaatsen van de 
Middellandse Zee. De Toerist Biking & MSC Cruises zorger ervoor dat je de cultuur, 
traditie en monumenten die de kustgebieden al eeuwenlang hebben verrijkt van 
dichtbij kunt meemaken.  
 
 
Cruise:  Frankrijk, Italië, Spanje 
Nachten:  7 
Schip:  MSC DIVINA 
Kajuit: Balkonkajuit Fantastica 
Vertrek:  Vanuit Marseille 
 

DAG DATUM HAVEN AANKOMST VERTREK ONTSCHEPING 

1 28/09/2018 Marseille .... 20:00 Aan kade 

2 29/09/2018 Genua 09:00 18:00 Aan kade 

3 30/09/2018 Civitavecchia 07:00 17:00 Aan kade 

4 01/10/2018 Palermo 09:00 17:00 Aan kade 

5 02/10/2018 Cagliari 09:00 18:00 Aan kade 

6 03/10/2018 Palma de Mallorca 15:00 23:59 Aan kade 

7 04/10/2018 Valencia 09:00 16:00 Aan kade 

8 05/10/2018 Marseille 13:00 .... Aan kade 
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WAAROM EEN CRUISE 
 
Een cruiseschip is als een groot 
drijvend vakantieresort. Aan boord 
geniet je van de luxe en comfort van 
een sterrenhotel en heb je keuze uit 
verschillende activiteiten. De meeste 
cruiseschepen zijn uitgerust met 
verschillende restaurants, bars, 
casino, zwembaden, jacuzzi, spa, 
fitness, winkels, theater, cinema,...  
 
Moderne cruiseschepen zijn zeer 
goed ingedeeld, waardoor er veel 
ruimte wordt gecreëerd. Het interieur 
is smaakvol ingericht met oog voor detail en design. Tijdens je cruisevakantie word je 
in de watten gelegd door vriendelijke en goed opgeleid personeel. 
 

EEN WAAIER AAN BESTEMMINGEN 

 
Zowat overal ter wereld kan je een cruise maken. Maar één van de populairste 
vaargebieden is de Middellandse Zee. Ons vaarschema biedt een waaier aan 
bestemmingen en tijdens je cruisevakantie bezoek je elke dag een andere plaats. En 
toch hoef je maar 1 keer je koffer in en uit te pakken! Je hotel reist met je mee. 
 
In één week tijd fiets je zo maar liefst in 6 totaal verschillende regio’s/steden van 
Europa, een unieke belevenis! 
 

BOEIENDE EXCURSIES EN ACTIVITEITEN 

 
Aan boord van een cruiseschip heb je elke dag een ruime keuze uit verschillende 
activiteiten. Van ontspanning tot sport. Van culinaire verwennerij tot top-entertainment.  
 
Verkies je een dagje niet te fietsen of is je reisgezel géén fietsliefhebber? 
Dan kan je tijdens deze reis genieten van een enorm uitgebreid aanbod aan boeiende 
excursies en uitstappen. Deze kan je volledig vrij zelf invullen of boeken via de rederij. 
 

MSC CRUISES 

 
Onze partner voor deze unieke fietsvakantie is de Italiaanse rederij MSC Cruises. 
Haar vloot geldt als één van de jongste en modernste ter wereld. Aan boord geniet u 
van een hoge standaard aan comfort, service en vakantiebeleving.  
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MSC CRUISES 

 
Wat is inclusief?  
 
Activiteiten aan boord: U vindt een uitgebreid aanbod aan activiteiten die gedurende 
de dag worden georganiseerd aan boord, van groepsspellen en wedstrijden tot 
quizzen, creatieve workshops en hobby's. Ze worden georganiseerd voor iedereen, 
dus neem deel aan zoveel activiteiten als u wilt. 
 
Kinder- en Tienerclubs: Bijna iedereen weet dat kinderen jonger dan 12 jaar gratis 
cruisen bij MSC. Maar wist u ook dat we een uitgebreid programma van activiteiten en 
services bieden aan kinderen die van 's morgens vroeg tot in de avond?  
 
24-uursroomservice: Alle reizigers kunnen roomservice bellen om extra hapjes en 
drankjes te bestellen of om informatie en hulp te vragen, afhankelijk van uw beleving 
wordt er een bezorgtoeslag gevraagd bovenop de prijs van de bestelde items. 
 
Fitnesscentrum: Welk MSC-schip u ook kiest, u zult overal een ultramodern 
fitnesscentrum vinden met een panoramische fitnessruimte aan boord. De toegang tot 
de fitnessruimte is gratis. 
 
Bibliotheek en kaartkamer: Geniet van een rustig spelletje met vrienden of struin 
door de bibliotheek aan boord. Kijk op van uw boek om een adembenemend uitzicht 
op de oceaan te aanschouwen. 
 
Complete game-ervaring in Casino in Vegas-stijl: Geniet van onbeperkte toegang 
tot het casino, de speelautomaten en speelruimtes (vanaf 18 jaar en ouder). 
 
Nachtclubs en disco: De toegang tot de nachtclub en disco aan boord is gratis. 
 
Shows in Broadway-stijl: Al onze avondshows, van muziekoptreden tot 
theatershows zijn geheel gratis - en u kunt ze zo vaak bijwonen als u wilt!  
 
Wat is niet inclusief? 
 
Drankjes: Drankjes zijn over het algemeen niet inbegrepen. Vraag naar de voordelige 
drankpakketten. 
 
Excursies aan wal: De zorgvuldig samengestelde excursies en activiteiten bieden 
de beste manier om de mooiste locaties en bezienswaardigheden te bewonderen in 
de havens.  
 
MSC Aurea Spa-massages, schoonheids- en spabehandelingen: Zie de 
spabrochure aan boord voor een volledig overzicht van behandelingen en tarieven. 
 
Internetcafé: Het gebruik van het internetcafé is tegen betaling. 
 
Schoonheidssalon: Een uitgebreid aanbod aan haar- en schoonheidsbehandelingen 
is beschikbaar aan boord, tegen aantrekkelijke prijzen. 
 
Personal Trainer: U kunt ervoor kiezen om één-op-één-sessies te houden met de 
bevoegde persoonlijke trainers, tegen betaling. 
 
Sportlessen: Speciale sportlessen, waaronder aerobics, Pilates en yoga zijn 
beschikbaar waarbij u per les betaalt. 
 
Winkelen: Op alle MSC Cruiseschepen kunt u fantastisch winkelen aan boord in 
allerlei boetieks en u vindt er alles: van vakantiebenodigdheden tot 
belastingvrijemerkkleding en exclusieve juwelen. 
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MSC DIVINA**** 

 
MSC Divina werd geïnspireerd door Sophia Loren en neemt u mee naar het gouden 
tijdperk van elegante en glamoureuze vaarroutes, maar op een geheel nieuwe, 
ecologisch verantwoorde wijze.  
 
Aan boord bent u voorzien van alle moderne gemakken, een verscheidenheid aan 
sporten, recreatieve activiteiten en amusement van wereldklasse, waaronder kinder- 
en tienerclubs, zodat iedereen tevreden is. 
  
De MSC Divina wordt gekenmerkt door stijl, luxe en aandacht voor detail en beschikt 
over een echte stenen piazza, het Casino Veneziano en een Pantheon Theater in 
Broadway-stijl. Van de elegante Swarovski-kristallen trappen tot aan   de infinity pool 
dat naadloos over lijkt te gaan in de zee; de MSC Divina straalt aan alle kanten 
glamour uit.  
 
Geniet van de authentieke slow-food delicatessen van Eataly. Ontdek het exclusieve 
schip-in-een-schip, de MSC Yacht Club, met butlerservice, speciaal vervaardigde 
kunstwerken en de Sophia Loren Royal Suite op dek 16, ontworpen voor en met de 
hulp van mevrouw Loren zelf, waar er prachtige foto's van haar meest memorabele 
rollen en zelfs een replica van haar kaptafel te vinden zijn, zodat de gasten zich 
kunnen klaarmaken in stijl.  
 
Een schat aan professionele massage- en wellnessbehandelingen wachten u op in de 
verleidelijke MSC Aurea Spa, evenals het door zon overgoten Top 18 (uitsluitend voor 
volwassenen) met veel dekruimte, prachtige uitzichten op zee, een apart bubbelbad 
en een bar met gratis fruitspiesjes.   
 
Met zo veel verschillende activiteiten en voorzieningen zal elke dag van uw cruise aan 
boord van MSC Divina u meenemen op een reis vol ontdekkingen, u laten proeven 
van het leven in mediterrane stijl en u ten volle laten genieten van elk moment dat u 
reist naar de mooiste plekken op aarde.  
 

FANTASTICA BELEVING 

 
De Toerist Biking hecht steeds veel belang aan optimaal comfort en een ideale 
vakantiebeleving. Daarom verkozen we de mooie balkonkajuiten boven goedkopere 
binnenkajuiten. Het comfort van een balkonkajuit is een absolute meerwaarde aan 
boord. 
 
Maar ook de Fantastica beleving aan boord, laat je nog méér genieten van deze 
Cruise & Bike. Zo is er ontbijt in de kajuit mogelijk, roomservice beschikbaar en krijg je 
korting op diverse activiteiten aan boord. 
 
Dus dankzij deze Fantastica beleving ervaar je nog meer waar voor je geld. 
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TECHNISCHE INFORMATIE  

Brutotonnage 139.072 ton 

Aantal passagiers 3.502 (op basis van tweepersoonsbezetting) 

Bemanningsleden Ongeveer 1.388 

Aantal hutten 
1.751, incl. 45 voor mindervaliden of gasten met een be-
perkte mobiliteit 

Lengte/breedte/hoogte 333,30m / 37,92m post-panamax / 67,69m 

Dekken 18, waarvan 14 voor gasten 

Maximumsnelheid 23,75 knopen 

Gemiddelde snelheid 18 knopen 

Milieutechnologie 
Geavanceerde waterzuiveringstechnologieën, controle-
systeem voor energiebesparing, Clean Ship  2 
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BOEKINGEN 

 
Rederijen plannen hun vaarschema’s jaren op voorhand. Ook de lancering van de 
verkoop van hun cruises kan daardoor veel eerder gebeuren dan bij gewone 
hotelvakanties. Daarom dat De Toerist Biking dit nieuwe concept nu al lanceert voor 
jullie, want de beschikbaarheid van kajuiten aan boord van de MSC Divina is erg 
beperkt. Voor deze Cruise & Bike is tijdig boeken noodzakelijk.   
 
Wil je je verzekeren van deelname aan de gepubliceerde prijs, is boeken voor 
25/09/2017 aangeraden. Na deze datum is elke reservatie op aanvraag en dienen we 
beschikbaarheid en prijs te verifiëren. 
 
In het najaar volgen nog info-avonden over deze Cruise & Bike, zodat je je perfect kan 
voorbereiden op deze totaal nieuwe beleving van een fietsvakantie. 
 
Na boeking via onze website volgt er een bevestiging per mail. De noodzakelijke 
persoonsgegevens en identiteitskaartnummers worden in een 2de inschrijvings-
document verzameld. 
 
 
 
 
 
 
AFREISDATA 

• Autocar & Cruise  27/09 - 06/10   1549 € (o.v.) 
 

INBEGREPEN 

• Directe autocarreis naar haven Marseille met autocar met ruime beenruimte  

• Fietstransport vanuit België naar haven Marseille 

• Verblijf  op basis van dubbele bezetting in balkonkajuit Fantastica-beleving 

• Balkonkajuit voorzien van airconditioning, ruime garderobe, badkamer met ligbad, 
interactieve tv, telefoon, wifi (tegen betaling), minibar, kluisje 

• Vol pension aan boord in het buffet en de hoofdrestaurants 

• Animaties en activiteiten overdag en ‘s avonds 

• Spektakels in het theater, live muziek in de bars,... 

• Dragen van de bagages in de havens 

• Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, bibliotheek,... 

• Fietsbegeleiding in 2 aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

• Assistentie in elke aanleghaven 

• Infosessie voor afreis met uitgebreide praktische toelichting 

• Uitgebreid infoboekje 

• Haventaksen 

• Fooi chauffeur  

• Verplicht servicekosten aan boord (fooien) 
 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

• Korting niet-fietser:      -95 € 

• Korting eigen vervoer naar Marseille:  -90 €   

• Korting leden VWB:     -15 € 

• Supplement single kajuit:     niet mogelijk 
 

• Supplement annulatieverzekering:      55 € 

• Supplement reisbijstandsverzekering:  25 € 

• Supplement all-in verzekering:    75 € 

• Supplement all-in drankenpakket:   182 € 

• Supplement lunch & diner drankenpakket: 115,50 € 

• Supplement excursiepakket:    139 €   
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EXTRA’S: 

 
Annuleringsverzekering:     
Een annuleringsverzekering dekt het risico bij annulering met een geldige reden. 
  

 Verzekert je tegen annuleringen en wijzigingen 

 Tot € 2.500 per persoon per reis (tot € 10.000 per gezin per reis) 

 Wereldwijd en in België, vanaf één overnachting 

 Bij vroegtijdig stopzetten van de reis door ziekte, ongeval of repatriëring 
worden de resterende vakantiedagen terugbetaald 

  
Reisbijstandsverzekering: 
Met een reisbijstandsverzekering geniet je tijdens je reis van wereldwijde 
personenbijstand.  
 

 Medische kosten tot € 1.000.000 terugbetaald 

 Na een ongeval in het buitenland: nazorg in België terugbetaald tot € 6.200 

 Repatriëring bij ziekte en lichamelijk ongeval (onbeperkt) 

 Dringende terugkeer bij ziekte, overlijden of ongeval van familie of schade 
aan het huis 

 Verlenging van verblijf als gevolg van medische redenen of natuurrampen 
 
All-in verzekering:  
Een All-in verzekering omvat een annulerings– en bijstandsverzekering. 
   
All-inclusive restaurant & bar drankenpakket: 
Onbeperkte consumptie van alcoholische en non-alcoholische dranken, waaronder 
een uitgebreid aanbod van drankjes en cocktails van de barlijst, een toegewijde 
selectie van wijnen per glas, tapbier, een uitgebreide selectie frisdranken, 
vruchtensappen en klassieke warme dranken (koffie, espresso, cappuccino, etc.) 
evenals ijs om mee te nemen in een hoorn of beker. 
De drankjes inbegrepen in het pakket kunnen worden genuttigd in alle bars en 
restaurants, waaronder de specialiteitenrestaurants en themagedeeltes. De volgende 
zaken zijn niet inbegrepen in het pakket: tabak, champagne, wijnflessen, wijn met 
bubbels, premium alcoholen, dranken en water uit de minibar van uw kajuit, 
souvenirsglazen en gerechten uit de bars en specialiteitenrestaurants. Andere 
elementen die niet inbegrepen zijn, staan aangeduid op de kaart van de bar met een 
sterretje.  
 
Lunch & Diner restaurant drankenpakket: 
Dit voordelige pakket is een makkelijke manier om vooraf uw drankjes tijdens de 
maaltijden te verzekeren. 
Onbeperkt wijn (een keuze uit 2 witte wijnen, 2 rode wijnen en 1 rosé huismerken), 
mineraalwater, tapbier, frisdranken en vruchtensappen tijdens lunch en diner. De 
dranken die onder deze aanbieding vallen, kunnen worden genuttigd in de restaurants 
en bij de zelfbedieningsbuffetten, maar niet in de à-la-carterestaurants.  
 
Excursiepakket:  
Ga je niet mee al fietsend de regio verkennen? Geen nood, je kan ook via MSC 
cruises de verschillende plaatsen ontdekken.  
 

• Gegarandeerde plaatsen wanneer u boekt via het reisbureau, geen rijen aan boord 

• U hoeft niets voor te bereiden of te organiseren 

• Geen stress om tijdig terug te gaan aan boord, het schip wacht op u 

• Bezoeken naar de meest symbolische plaatsen 

• Meertalige gidsen, zorgvuldig geselecteerd 

• Alle rondleidingen door gecertificeerde partners 

• Gecertificeerde en gecontroleerde chauffeurs 

• Uitstekende culinaire ervaringen aan wal, in hoogwaardige plaatsen geselecteerd 
door experts met periodieke kwaliteitscontroles 

• Op maat gemaakte excursies voor elke route en bestemming   
  

 

OVER ONS 

CRUISE & BIKE 

 


