CRUISE OP DE MIDDELLANDSE ZEE
FRANKRIJK ‐ ITALIË – SICILIË‐SARDINIË‐MALLORCA ‐ SPANJE 9 DAGEN
13 juni 9 dagen (7 nachten)
Deze cruise levert naast betaalbare luxe, ook een unieke gelegenheid om te genieten van de rijke
geschiedenis van het Middellands Zeegebied. Een garantie voor een onvergetelijke vakantie. Een
aanrader voor wie jong van hart is en nog goed te been.
Dag 1: België ‐ Marseille (Frankrijk)
Vanuit Groot Bijgaarden , waar we vertrekken rond 21u30 met een luxueuze ***** ROYAL CLASS
autocar (overnachting aan boord) via verschillende snelwegen richting Marseille.
Dag 2: Marseille (Frankrijk)
‘s Namiddags inscheping aan boord van de MSC DIVINA**** en afvaart naar Genua.
Dag 3: Genua (Italië)
’s Ochtends meren we aan in Genua. Een eeuwenoude historische stad met een rijk cultureel
erfgoed. Het historisch centrum herbergt een schat aan maritieme schoonheid dankzij de geslaagde
restauraties.
Dag 4: Civitavecchia/Rome (Italië)
De havenstad Civitavecchia is het startpunt voor een eventueel bezoek aan de oude stad Rome. Het
Forum, de Sixtijnse Kapel, het Pantheon en de Sint‐Pieterskerk. In de Eeuwige Stad zorgen
geschiedenis, cultuur en spiritualiteit al eeuwenlang voor een uniek samengaan van verleden en
heden.
Dag 5: Palermo (Sicilië)
Na Rome is Palermo het belangrijkste cultuurhistorische centrum van Italië. Het aanbod aan
Normandische kunst en architectuur, barokke kerken en middeleeuwse markten en straten is
onovertroffen.
Dag 6: Cagliari (Sardinië)
Cagliari is de hoofdstad van het prachtige Italiaanse eiland Sardinië. Het is een oude stad met een
boeiende geschiedenis, waarvan het gevarieerd bouwkundig erfgoed getuigt. Een ware smeltkroes
van Romeinse ruïnes, 18e eeuwse bevalligheid en Art Nouveau. Daarenboven uniek in z’n
levendigheid dankzij de kleurige overdekte markten.
DAG 7: Palma de Mallorca (Spanje)
In de namiddag komen we aan in Palma. Terecht wordt dit wel eens “klein Barcelona” genoemd
omwille van z’n gelijkaardige sfeer en talloze bezienswaardigheden.
DAG 8: Valencia (Spanje)
De op twee na grootste stad van Spanje is met zekerheid een van de belangrijkste mediterrane
haltes op deze cruise. Dankzij intense renovatiewerken kan men er genieten van het bevallige Barrio
del Carmen, een doolhof maar even boeiend als complex.
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DAG 9 • Marseille ‐ België
’s Middags komen we terug aan in Marseille. Via de autosnelwegen rijden we langs Frankrijk naar
België, waar we rond middernacht aankomen.
Opgelet: door omstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden. Meer
uitgebreid programma op verzoek.
MSC DIVINA****: Luxe en stijl zijn het handelsmerk van dit schip. Opmerkelijk zijn de stenen piazza,
het Casino Veneziano en het Phantheon Theater. Maar dat is lang niet alles: trappen met sierlijke
Swarowsk‐kristallen versiering, de indrukwekkende infinity pool, de exclusieve MSC Yacht Club met
butlerservice.
Azura Groepsreizen biedt u de keuzen uit BINNEN‐, BUITEN‐ OF BUITENKAJUIT MET BALKON.
Alle hutten zijn voorzien van: airco, badkamer met douche, haardroger en toilet, interactieve tv,
radio beschikbaar op
de tv, telefoon, internetverbinding mits toeslag, minibar, kluisje.
AZURA VOORDEEL
 Nederlandstalige begeleiding gedurende de hele reis
 Galadiner
 Cocktail van de kapitein
 2 excursies
KAJUITEN:
Er zijn binnen‐, buiten‐ en buitenkajuiten met balkon.
De kajuiten zijn voorzien van airco, badkamer met douche, haardroger en toilet, interactieve tv,
telefoon, internetverbinding mits toeslag, minibar en kluis.
Kajuit type Bella: deze kajuiten liggen op de lager dekken en de buitenkajuiten hebben een
belemmerd zicht.
Kajuittype Fantastica: deze kajuiten liggen op de hoger dekken, dichter bij de liften en lounges en
hebben 24‐uur roomservice.
Inbegrepen in de prijs: transfer heen en terug naar Marseille met een luxe vijfsterren ROYAL CLASS
AUTOCAR, cruise in volpension vanaf de 2e dag het middagmaal tot en met de 9e dag het ontbijt,
verblijf in een binnen‐ , buiten‐ of buitenkajuit met balkon, animatie overdag en ’s avonds,
haventaksen, bagageverzekering en annulatieverzekering.
Niet inbegrepen: verplichte fooien aan boord (10 euro pd/pp), drankenpakket, niet vermelde
uitstappen.
Reissom per persoon in tweepersoonskajuit (minimum 20 deelnemers):
Binnekajuit Bella: 875 euro
Buitenkajuit Bella: 1075 euro
Balkonkajuit Bella: 1250 euro
Buitenkajuit Fantastica: 1195 euro
Balkonkajuit Fantastica: 1395 euro
Tulpstraat, 19
9100 Sint Niklaas

groepsreizen@azura‐travel.com
www.azura‐travel.com

Tel. 03 755 47 42
Fax 03 755 47 01

