In het spoor van da Gama
naar Kaapstad
cruise vanuit Zeebrugge

2 - 24 november 2019

Welkom bij Cunard

Sluit het jaar 2019 af in stijl met een reis naar de
wijngaarden en natuurparken van Zuid-Afrika. Bij
aanvang van uw cruise maakt u stops in Lissabon
en Tenerife alvorens koers te zetten naar Walvis
Bay in Namibië, de diamant van Afrika. En wanneer de Tafelberg aan de horizon verschijnt, kan
u zich stilaan voorbereiden op uw aankomst in
Kaapstad. Cunard biedt u eenmalig de mogelijkheid deze fantastische cruise te maken vanuit
België, met een uitzonderlijk vertrek in Zeebrugge!
Iconische reizen waar gasten zich speciaal,
geïnspireerd en vrij voelen. Dat is Cunard.
Uw schip, grootschalig en stijlvol tot in het kleinste
detail. Een plaats van ontdekking en ontspanning,
en de perfecte setting om uw favoriete bestemmingen
te bezoeken of nieuwe landen te verkennen.
Onze attente crew is enorm vereerd om uw verblijf
aan boord onvergetelijk te maken. Vanaf de
allereerste begroeting wanneer u aan boord gaat,
tot de manier waarop de steward van uw kajuit
u bij naam begroet. Wij geloven dat uitstekende
service hartelijk en oprecht is. Aan boord hebt u geen
benauwd gevoel noch een haastig gevoel, tevens is
het personeel ook altijd vriendelijk maar nooit te
familiair. Dat is de beroemde Cunard White Star
Service. U bent overal welkom, van de bekende
White Gloved Afternoon Tea tot spectaculaire
galabals. Er is een ruim aanbod aan fantastisch
entertainment, dat u de kans biedt om tot dicht
bij inspirerende gastsprekers en toonaangevende
artiesten van over de hele wereld te komen.

Ja, we nodigen onze gasten regelmatig uit om zich
stijlvol te kleden voor het diner, en we denken dat u
het geweldig zal vinden. Velen cruisen met Cunard
juist omdat ze een reden hebben om zich eens uit te
dossen. Op andere avonden dineren we in elegante
vrijetijdskleding - denk aan een vest maar geen das
en een cocktailjurk.
Maar vooral: neem tijd voor uzelf. Geniet van het
uitzicht, ontspan met een boek in de hand, leer wijn
proeven, cocktails shaken, schilderen of dansen.
Wat het ook is dat u inspireert, met plezier zal
Cunard er voor zorgen.

De unieke klasse van Cunard
a Elegante kajuiten & luxueuze suites
a Jarenlange traditie: meer dan 175 jaar op zee
a Voortreffelijke keuken, van simpele gerechten
tot haute cuisine
a White Star Service
a Moderne schepen met een Britse touch en
tradities aan boord
a Publieke ruimtes en restaurants in
indrukwekkende art deco stijl

Welkom aan boord van de

Welkom aan boord van de Queen Elizabeth.
Queen Elizabeth is Cunard’s nieuwste luxury liner.
Haar elegantie en modern karakter hebben haar
veel lof toegezwaaid en maken haar tot een favoriet
bij talloze passagiers. De hoogdagen van Hollywood-glamour worden mooi weergegeven door
de elegante houten lambrisering, glimmende
kroonluchters, marmeren vloeren en prachtige
decoratieve details van Queen Elizabeth.
Enkele van de beste restaurants op zee, luxueuze
lounges en ruime kajuiten en suites vertegenwoordigen het allerbeste van de Cunard-ervaring.
Als er iets is dat uw vrijheid aan boord benadrukt,
dan zijn het wel de vele restaurants. Van gezond
tot hartig, van lichte hapjes tot haute cuisine.
Laat uw stemming bepalen wat uw voorkeur
geniet. Uw tafel is gereserveerd in het Britannia
Restaurant, waar grandeur en gelegenheid
worden gecombineerd met uitmuntende service.
Hier ontbijten en lunchen voelt steeds bijzonder,
en of u nu om 18.00u of om 20.30u komt dineren,
u zal aankomen in stijl via de grootse gebogen trap.
Elke kajuit of suite is uw persoonlijke oase van
rust en ongeëvenaarde luxe, eigentijds, elegant
en stijlvol ingericht. Geniet in alle comfort dankzij
o.a. een minibar, een tv met ruim aanbod aan
films en zenders en 24-uur room service.
Wat valt er zoal te beleven? Neem een frisse
duik in het zwembad, geniet van de sfeer in
een traditionele Britse pub in The Golden Lion,
bewonder de magnifieke Queens Room - een
grootse ballroom, lees één van de 6000 boeken
in de prachtige bibliotheek of dans tot een stuk in
de nacht in The Yacht Club. Overdag kan u op het
bovenste dek nieuwe sporten ontdekken zoals
croquet, of een vieruurtje nemen in de gezellige
Garden Lounge.

van Zeebrugge naar Kaapstad, de Moederstad van Zuid-Afrika
2-24 november 2019
Zeebrugge – 2 november
Deze cruise start in uw achtertuin. In tegenstelling tot vele andere cruises van Cunard
hoeft u niet naar Southampton te reizen. U kan
gewoon in Zeebrugge vertrekken.
Southampton, UK – 3 november
Southampton was de eerste haven voor
passagiersschepen in het Verenigd Koninkrijk.
Het was de thuishaven van de voortreffelijke
trans-Atlantische liners van weleer. Deze haven
doet dienst als toegangsweg naar de
magnifieke historische sites, nationale bezienswaardigheden en charmante dorpjes van
Zuid-Engeland.

grimmige en mooie contrasten. De vulkanische
bergen vormen een dramatische achtergrond
voor het groene, glooiende landschap. Maak
op Tenerife een uitstap naar de vulkaan Pico
del Teide, de piramides van Güímar of geniet
van de verscheidenheid aan prachtige fauna
en flora.
Acht dagen op zee om ten volle te genieten
van dit prachtige schip.

Walvis Bay, Namibië – 17 november
De ‘Diamant van Afrika’ is een gebied vol
absolute schoonheid. De Walvis Bay bevindt
zich tussen ’s werelds oudste woestijn en de
Atlantische Oceaan. De grootste zandduinen
2 dagen op zee
van de wereld en een verscheidenheid aan
Lissabon – 6 november
culturen en tradities zijn hier terug te vinden.
De hoofdstad van Portugal verspreidt zijn oude Ook kan u hier vele verschillende soorten
sites over zeven steile hellingen die uitkijken vogels bewonderen.
op de rivier de Taag. Geef uw ogen de kost vanaf het hoog gelegen kasteel van St. George, Dag op zee
of bewonder talloze balkons boordevol
geraniums en smeedijzeren lampen die de Kaapstad, Zuid-Afrika – 19 november
middeleeuwse Alfama-wijk verlichten. Wandel We komen aan op onze eindbestemming.
naar de Bairro Alto, waar je de stemmen van Kaapstad is niet enkel een van de mooiste
de fado-zangers hoort klinken uit cafés.
steden van de wereld, het is ook omringd door
prachtige stranden, ruige bergen en rustieke
Dag op zee
wijngaarden. Queen Elizabeth blijft 2 dagen
in Kaapstad. Vandaag bent u vrij om de stad te
Tenerife, Spanje – 8 november
verkennen.
De Canarische Eilanden zijn een plaats van

Kaapstad, Zuid-Afrika – 20 november
Vandaag wordt er ontscheept, nadat u de laatste
nacht heeft doorgebracht aan boord van
Queen Elizabeth. We brengen u naar het
Commodore Hotel, uw verblijf voor de komende
3 nachten. Het hotel ligt op een boogscheut
van The Waterfront, het historische hart van de
haven van Kaapstad in een gezellige buurt met
tal van restaurants, shops en meer.
Stadstour Kaapstad
Vandaag verkennen we Kaapstad. Als eerste
bezoeken we de Tafelberg. We nemen de
kabelbaan naar de top en maken daar een korte
wandeling. Daarna rijden we naar Seinheuwel.
Vanaf beide bergen heeft u een prachtig zicht
over de stad en haar omgeving. Hierna trekken
we de stad in langs de interessantste bezienswaardigheden. Lunchen doen we in The Waterfront, we bezoeken Robbeneiland, en ’s avonds
kan u een boottocht maken bij zonsondergang.
Terugkeer naar het hotel.
Wijngaarden van Stellenbosch – 21 november
Kaapstad is bekend omwille van haar uitstekende wijnen. We bezoeken een aantal wijngaarden in en rond Stellenbosch. Eerst stop:
Meerlust, één van de beste wijnen van het
land. Van daaruit gaan we naar Spier, een
domein met prachtige tuinen. Daarna kunnen
we een kijkje nemen bij Ernie Els en Rust en
Vrede in de regio Overberg. We rijden door
het centrum van Stellenbosch – de tweede
oudste stad van de Westelijke Kaap – en rijden door naar Franschoek, waar we lunchen
op het Dieu Donne landgoed. Als er nog tijd is,
kunnen we nog een wijngaard bezoeken
alvorens terug te keren naar het hotel.

Kaapse Schiereiland – 22 november
Vandaag bezoeken we het Kaapse Schiereiland
en rijden we helemaal tot aan het meest zuidwestelijke punt van het Afrikaanse continent:
Kaap de Goede Hoop. We rijden langs de kust
door verschillende kleine buitenwijken van
Kaapstad: Seepunt, Bantry Bay, Camps Bay,
Hout Bay, over de Chapman’s Peak Drive naar
Noordhoek, door Kommetjie en Scarborough
tot in het Cape Point Reserve. Van hieruit gaat
het naar Simonstad, Vishoek en Kalk Bay over
Boyes Drive naar de wijngaarden van Constantia.
Via de botanische tuinen van Kirstenbosch en
de universiteit van Kaapstad rijden we terug
naar het hotel.
Vlucht naar Brussel – 23 november
Na een deugddoende reis keren we terug
naar huis. We brengen u van het hotel naar de
luchthaven van Kaapstad vanwaar u vliegt naar
Brussel.

Van Zeebrugge naar Kaapstad
Datum 2019
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Aankomst

Zeebrugge, inscheping
Southampton, UK
Dag op zee
Dag op zee
Lissabon, Portugal
Dag op zee
Tenerife, Spanje
Dag op zee
Dag op zee
Dag op zee
Dag op zee
Dag op zee
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08:00
07:00

17:30
18:00

08:00

17:00

09.00

18:00

14 nov
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16 nov
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Haven

Zeebrugge naar Kaapstad
2 nov 2019 t.e.m. 24 nov 2019 ■ 22 nachten
Prijs in €
Categorie
Binnenkajuit
Buitenkajuit
Balkonkajuit
Princess Suite

Aankomst

Vertrek

Dag op zee
Dag op zee
Dag op zee
Walvis Bay, NamibIë
06:30 18:00
Dag op zee
Kaapstad, Zuid-Afrika 06:30
Kaapstad, Zuid-Afrika, ontscheping
Stadstour Kaapstad
21 nov Wijngaarden van Stellenbosch
22 nov Kaapse schiereiland
23 nov Vlucht Kaapstad - Brussel

4.769 pp
4.999 pp
5.669 pp
9.309 pp

Vanaf-prijzen in euro (incl. BTW en taksen) per persoon

CONTACTEER UW REISAGENT

Inbegrepen in de prijs
- Vlucht Kaapstad – Brussel in economy class
- Cruise op basis van een tweepersoonskajuit
- Volpension aan boord (van diner op dag van inscheping tot
ontbijt op dag van ontscheping)
- Havengelden, taksen en BTW
- Verblijf in Kaapstad in het Commodore Hotel (of gelijkwaardig)
- Transfer van de haven naar het hotel in Kaapstad
- Transfer van het hotel naar de luchthaven van Kaapstad
- Stadstour in Kaapstad
- Excursie naar de wijngaarden van Stellenbosch
- Excursie naar het Kaapse Schiereiland

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
De inschrijving wordt pas definitief na betaling van het
voorschot van 25% van de totale reissom.
Het saldo van de reissom moet uiterlijk 75 dagen voor de
datum van vertrek betaald worden.
Wijzigingen/Annulatie
Elke wijziging of annulatie door de klant moet schriftelijk
(per e-mail, aangetekende brief ...) gebeuren, hetzij door
zichzelf of via zijn reisbureau. De datum van ontvangst van
de melding van de wijziging of annulatie is de datum die in
acht wordt genomen voor de berekening van de vergoedingen.
Elke wijziging (uitstel, verandering van schip of bestemming,
naamswijziging etc.) wordt beschouwd als een annulatie
gevolgd door een nieuwe registratie.

Niet inbegrepen in de prijs
De annulatievoorwaarden die van toepassing zijn:
- Fooien aan boord: $11,50/dag/persoon (binnen-, buiten-,
balkonkajuiten) of $13,50/dag/persoon (suites)
- Consumpties in de bars, wijnen aan tafel en spuitwater
- Persoonlijke uitgaven aan boord en tijdens het verblijf in
Kaapstad
- Supplementen voor alternatieve restaurants aan boord
($20-$50/persoon, excl. dranken)
- Reis- en annulatieverzekering (6,5% van de totale reissom)

ALGEMENE EN SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN
Inschrijven voor deze reis impliceert de aanvaarding van de
algemene en specifieke voorwaarden die zijn gepubliceerd in
de algemene brochure CUNARD 2018-2019 en op de website
www.cunard.co.uk. Door het dateren en ondertekenen van
het reiscontract dat is opgesteld door de verkoper van wie
hij zijn reis koopt met de vermelding dat de voorwaarden
door hem zijn aanvaard, erkent de klant uitdrukkelijk dat hij
de informatie heeft gelezen over de reis die hij volgens de
informatie heeft gekozen, ontvangen van het reisbureau of
van onze diensten.
Prijsvariatie/prijsherziening
De prijzen in deze folder houden rekening met de volgende
economische gegevens:
• Kosten van lucht- en/of zeevervoer, heffingen en
belastingen zoals brandstof-, landings-, inschepings-,
ontschepingstaksen in de havens en luchthavens die
gekend zijn ten tijde van publicatie van dit document.
• Rederijen behouden zich het recht voor om een brandstoftoeslag te heffen. Deze mogelijke toeslag geldt voor alle
passagiers, ook indien de boeking reeds volledig betaald is.
• De tarieven voor het maritieme gedeelte zijn gebaseerd op
de Euro en zijn dus niet onderhevig aan wisselkoersschommelingen.
• De tarieven voor bijkomende diensten in Zuid-Afrika zijn
berekend en gebaseerd op de EUR/ZAR wisselkoers die van
kracht was op 31/08/2018.
Elke variatie in de bovenstaande economische gegevens
(transportkosten, wisselkoersschommelingen, stijging
brandstofkosten, haven- en luchthavenbelastingen, enz.) zal
volledig worden weergegeven in de prijs van de reis (zowel bij
prijsstijging als –daling).

De cruise
Vanaf de inschrijving en tot 75 dagen voor vertrek: 25%
Tussen 74 en 28 dagen voor vertrek: 50%
Tussen 27 en 15 dagen voor vertrek: 75%
Minder dan 14 dagen voor vertrek: 100%
Als één van de passagiers van een tweepersoonskajuit zijn/
haar reservatie annuleert zijn de bovenvermelde annulatievoorwaarden van toepassing. De passagier die over blijft
moet de toeslag betalen van een éénpersoonskajuit.
Naamswijzigingen die gebeuren meer dan 75 dagen voor
vertrek zullen resulteren in een wijzigingskost van €100 per
wijziging. Vanaf 61 dagen voor vertrek zal elke naamswijziging
als annulatie beschouwd worden en zullen de bovenvermelde
annulatievoorwaarden toegepast worden.
Er is geen terugbetaling mogelijk als de passagier niet komt
opdagen op het aangegeven tijdstip of afgesproken plaats
die in de reisdocumenten worden vermeld en ook niet als de
passagier de nodige reisdocumenten niet kan voorleggen
(paspoort, visum, certificaat van vaccinatie, etc.).
Het tarief van de vluchten dat wordt gebruikt om het pakket
te berekenen, is onderhevig aan specifieke voorwaarden.
De uitgifte en betaling van tickets gebeurt bij reservatie.
Vliegtuigtickets kunnen niet worden gewijzigd of
gerestitueerd.
Het landarrangement
Tussen 60 en 31 dagen voor vertrek: 25%
Minder dan 30 dagen voor vertrek: 100%
Formaliteiten (voor burgers met de Belgische nationaliteit)
Elektronisch of biometrisch paspoort met een geldigheid van
minstens 6 maanden na de datum van terugkeer.
Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder
voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande
kennisgeving door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden
zolang een reservatie niet definitief is.

