
Prijs gebaseerd op : 
Binnenkajuit  vanaf  € 4.439   per persoon*
Balkonkajuit  vanaf   € 5.679 per persoon*

24 juni 18 Eurostar van Brussel naar Londen
Transfer Londen/Southampton per autocar

 Southampton - vertrek 16:30u
24 juni - 01 Jul 18 cruise Southampton - New York
01 Jul 18  New York - aankomst 06:00 u.
01 - 06 Jul   Verblijf in New York 

inclusief transfers schip/hotel/schip
5 nachten Parker New York Hotel (kamer+ontbijt)

06 - 13 Jul 18   cruise New York-Southampton - vertrek 17:00u.
13 Jul 18       Southampton - aankomst 06:00u

Transfer Southampton/London per autocar
 Eurostar van Londen naar Brussel

* Reisschema en prijzen zijn onder voorbehoud.

Een Transatlantische overtocht - de meest iconische reis - 
die je eens in je leven moet meemaken!
De Queen Mary 2 is het opvallende vlaggenschip van 
Cunard, ontworpen om de Atlantische Oceaan te trotseren.
Tijdens de overtocht worden u overdag ‘s avonds tal van 
activiteiten aangeboden en elke avond geniet u van een 
culinair hoogstandje. Maak deel uit van deze reis en het 
cultureel erfgoed van Cunard en bezoek New York zonder 
te moeten vliegen naar de VS.

Inbegrepen :
 	Reis per Eurostar Brussel-Londen-Brussel (standard class)
  Transfers per autocar georganiseerd door Cunard 
Londen-Southampton-Londen

  Westbound cruise Southampton - New York in 7 nachten op 
basis van volpension in de door u gekozen kajuit

  Groepstransfer van de pier naar het hotel*
  5 nachten Parker New York hotel* (kamer + ontbijt)
  Groepstransfer van het hotel naar de pier
  Eastbound cruise New York - Southampton in 7 nachten op 
basis van volpension in de door u gekozen kajuit

          * of gelijkwaardig hotel

Cruise Selection   |   info@cruiseselection.be   |   tel. +32 (0) 3 313 60 79   |    www.cunard.be 
Bovenvermelde prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Havengelden en taksen zijn inbegrepen. Routes en prijzen 
worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een 
reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing. Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse 
Reisbureaus) Erk. nr. 6231.

Westbound 24 juni tot 1 juli 2018    
7 nachten cruise in volpension 

Eastbound 6 tot 13 juli 2018
7 nachten cruise in volpension 

 + 5 nachten  + 
NEW YORK

Bezoek New York zonder te moeten vliegen!

Bezoek New York en geniet van twee Transatlantische overtochten aan boord van Queen Mary 2.


