Droom je van een cruise naar de zon, liefst niet té ver van huis? Wij
zochten voor jou drie cruises naar zonnige bestemmingen, mét makkelijk
te bereiken vertrekhavens, van rederij Costa Cruises. Onderstaande
cruises zijn allemaal op basis van volpension, dus de maaltijden en de
dranken bij de maaltijden zijn inbegrepen in de prijs!

Drie zonnige cruises dichtbij
Cruise Griekse eilanden
Houd je van de Griekse eilanden met hun
typische witte huisjes, een azuurblauwe zee,
en pittoreske straatjes? Dan is deze
zomerse cruise met de Costa Luminosa iets
voor jou. Er zijn afreismogelijkheden in juni,
juli, augustus en september.

vanaf € 959

Onze tip: De cruise naar de Griekse eilanden vertrekt in Venetië. Ideaal dus om te
combineren met enkele extra nachten romantiek ter plaatse!

Cruise Middellandse Zee
Tijdens deze zonnige Middellandse Zeecruise bezoek je de mooiste plekken van de
West-Middellandse Zee, zoals Barcelona,
Mallorca en Rome. Je verblijft op de Costa
Diadema, hét vlaggenschip van rederij Costa
Cruises voorzien van uitgebreide faciliteiten.

vanaf € 899

Onze tip: Deze cruise naar de Middellandse Zee vertrekt in Marseille, makkelijk te
bereiken met de TGV vanaf Rijsel of Brussel-Zuid.

Canarische Eilanden
Tijdens deze cruise aan boord van de Costa
Pacifica vaar je eerst naar de Canarische
Eilanden Tenerife en Lanzarote, om daarna
via Madeira, Málaga en Italië terug te keren
naar Marseille.

vanaf € 1111

Onze tip: De cruise naar de Canarische eilanden vertrekt in november. Als je deze
herfst aan het natte Belgische weer wil ontsnappen, is deze cruise dus een aanrader.

Dit is slechts een greep uit de zonnige cruises die we dit jaar in de aanbieding
hebben staan. Contacteer ons gerust vrijblijvend om ons aanbod te overlopen
en jouw cruiseplannen in meer detail te bespreken.
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