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DAG 1 : BRUSSEL - VENETIË, 
ITALIË 
Je ontmoet je Nederlandstalige reisbe-
geleider in de luchthaven van Zaventem 
voor de vlucht naar Venetië. Na aankomst 
in Venetië krijg je een transfer naar de 
cruiseterminal. Vervolgens scheep je in op 
de MSC Lirica en krijg je de mogelijkheid 
een lunch te nemen aan boord (buffet). Het 
schip vertrekt stipt om 17u00 richting onze 
volgende aanlegplaats. Wie wil, kan deze 
namiddag aansluiten bij de infomeeting, 
georganiseerd door onze reisbegeleiders. 
Zij vertellen je meer over het leven aan 
boord en geven je enkele handige tips 
mee.

DAG 2 : BARI, ITALIË 
De oude historische stad Bari is goed 
bewaard gebleven. Talrijke kerken, pleinen 
en het kasteel van Bari vormen het decor 
voor onze eerste stopplaats. Bezoek het 
oude centrum (ten noorden van de Corso 
Vittorio Emanuele) of het moderne Bari 
met een opvallend rechthoekig straten-
patroon. In de Basiliek van Sint-Nicolaas 
worden de stoffelijke resten bewaard van 
de gelijknamige bisschop van Myra.

DAG 3 : ONTSPANNING OP ZEE
Nog geen excursie geboekt? Overloop snel 
nog even de excursiemogelijkheden zodat 
je niets mist van het mooiste van Grieken-
land en loop langs de excursiedesk. Kom 
als winnaar uit de bus tijdens de quiz of 
laat jezelf gaan tijdens een workshop aan 
boord van de MSC Lirica.

TIP VAN THOMAS COOK
Breng een bezoekje aan Alberobello, de 
hoofdstad van de trulli, kegelvormige 
witte huizen met aparte daken. Deze 
oude monumentale stad ligt op twee 
heuvels en is adembenemend. Kan jij 
ons vertellen wat de tekens op de daken 
betekenen?

DAG 4 : SANTORINI,  
GRIEKENLAND 
Het symbool van Santorini zijn de knappe 
witte huisjes met helderblauwe daken. 
Santorini is uiteraard veel meer dan dat! 
Eerst en vooral zal je aan land gebracht 
worden door een tenderbootje omdat 
de haven van Santorini te klein is. Je zet 
koers naar de haven van Skala, dat net 
onder de hoofdstad Fira ligt. Er zijn 2 
manieren om de steile helling van maar 
liefst 600 ongelijke trappen te beklimmen. 
Zo kan je de tocht ondernemen op de rug 
van een ezel of kan je opteren voor de 
kabelwagen. In Fira zelf zijn er voldoende 
mogelijkheden om te shoppen. Er is zelf 
een ‘Gold Street’ met Griekenlands bekend-
ste juweliers. Honger? Stap binnen in een 
taverne en bestel Fava, een puree van gele 
kikkererwten, een lokaal en traditioneel 
gerecht! Wanneer het schip om 17u ver-
trekt, geniet dan nog even van het zicht op 
de steile kliffen van Fira.

DAG 5 : CHANIA (KRETA), GRIE-
KENLAND
Sfeervolle restaurantjes en pittoreske 
steegjes, dat moet Chania zijn! Vandaag 
meren we aan op Kreta. Naast de Arabie-
ren en de Byzantijnen zijn het vooral de 
Venetianen die hun stempel op Chania 
hebben gedrukt. Slenter door de Veneti-
aanse haven van Chania met de vuurtoren 
en het fort Firkas uit 1629. Vergeet Grie-
kenland even wanneer je je in de Turkse 
of Joodse wijk begeeft. Verwen jezelf met 
een stukje Baklava of doe jezelf tegoed 
aan de heerlijke geur van citrusvruchten 
en olijven.

DAG 6 : CEFALONIA,  
GRIEKENLAND
Ken je het geheime ingrediënt van 
tzatziki? Vandaag is je laatste kans 
om erachter te komen want dit is onze 
laatste Griekse stop. De combinatie van 
azuurblauw water, prachtige stranden 
en groene bergtoppen vormen al jaren dé 
trekpleister van Cefalonia. Kan je een van 
de karetschildpadden spotten? Deze be-
dreigde zeeschildpad legt voornamelijk eie-
ren op Zakynthos, maar is ook vaak te zien 
op de zuidelijke stranden van Cefalonia. 
Sluit de dag af met een heerlijk Grieks 
wijntje op een zonnig terrasje.

DAG 7 : SPLIT, KROATIË 
Deze parel aan de Adriatische kust ligt op 
een klein schiereiland in het zuiden van 
Kroatië. Het historische centrum, dat deel 
uitmaakt van het Unesco Werelderfgoed, 
loont zeker de moeite om eens door te 
wandelen. Flaneer op de Riva promenade 
en aanschouw hoe de berg Marjan het 
landschap domineert. Krijg je honger? 
Probeer zeker eens een ‘Orehnjaca’, een 
typisch dessert uit Kroatië gemaakt van 
walnoten en boter.

DAG 8 : VENETIË, ITALIË 
Bezoek snel nog even je favoriete plekje 
aan boord van de MSC Lirica en neem de 
laatste foto’s. Na ontscheping volgt een 
halve dag excursie met de hoogtepunten 
van Venetië. Na de excursie krijg je een 
transfer naar de luchthaven van Venetië 
voor de terugvlucht naar Brussel.

ROUTE VERSCHILLEND OP 11/05: VENETIË - BARI 
- KATAKOLON (OLYMPIA) - MYKONOS - ATHENE - 

SARANDE - DUBROVNIK - VENETIË.

Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel, transfers ter plaatse, servicekosten en all-in dranken-
pakket inbegrepen. Lange aanlegtijd in Santorini en Kreta!

VANAF  

€ 1199

ALL-IN CRUISE GRIEKSE EILANDEN 
ONTMOET DE GRIEKSE GODEN
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BINNEN KAJUIT BELLA BINNEN KAJUIT FANTASTICA BUITEN KAJUIT FANTASTICA BALKON KAJUIT FANTASTICA

VERTREK DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE DUBBEL SINGLE
11/05/2019 & 
13/09/2019 € 1348 € 1793 € 1386 € 1870 € 1527 € 2151 € 1677 € 2462

24/05/2019 & 
11/10/2019 € 1199 € 1541 € 1252 € 1642 € 1401 € 1936 € 1593 € 2319

7/06/2019 & 
27/09/2019 € 1246 € 1589 € 1297 € 1691 € 1437 € 1972 € 1629 € 2355

VRIENDEN CULTUUR

ALL-INCLUSIVE OP HET GEMAK

INBEGREPEN 
•  Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Venetië heen en terug 

inclusief taksen
•  Transfers naar de haven en terug
•  7 nachten cruise aan boord van de MSC Lirica 4* op basis van 

volpension
•  Drankenpakket ‘All Inclusive’
•  Havengelden, servicekosten en animatie aan boord
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit België
•  Halve dag excursie in Venetië (citytour)

NIET INBEGREPEN 
 Persoonlijke uitgaven, excursies ter plaatse

OPMERKING 
 Deze reis is geganrandeerd bij een minimum van 15 deelnemers.

EXTRA INFO
Thomas Cook garandeert je een kajuit zonder belemmerd zicht!

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Identiteitskaart, geldig tot minimum 3 maanden na retour, is 
verplicht.

PAKKETCODE : PGRMSC

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET 
€ 145 - code: 1MSEXX (ENGELSTALIGE GIDS)
 > Halve dag excursie op dag 2: Alberobello
 >  Halve dag excursie op dag 4: Oia Village
 >  Halve dag excursie op dag 5: Kreta

OPMERKING: Singles, triples en quadruples op aanvraag. Excursie-
pakket verschillend voor route op 11/05/2019: € 129 pp. Halve dag 
excursie in Katakolon, Sarande en Dubrovnik. 
EXTRA KORTING: Kinderprijs (2-17j) op de kajuit van 2 volwassenen: 
€ 748 p.p. - steeds op aanvraag.

CATALOOG : SNS SCRU

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen. 
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.

INFO SCHIP
MSC LIRICA f
De MSC Lirica van MSC Cruises is het cruiseschip dat 
knus comfort in een traditioneel en toch elegant kader 
belooft. Als je op zoek bent naar een meer ontspannen 
vakantiesfeer, met een weelderige en toch relaxte deco-
ratiestijl, dan is het zinnenstrelende MSC Lirica cruise-
schip jouw beste keuze.
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