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erlin
M/S Berlin is een klein schip “op mensenmaat” die tot 380 passa-
giers kan verwelkomen. M/S Berlin biedt u dezelfde faciliteiten en 
 comfort aan als een groot cruiseschip, bovendien zijn gezelligheid 
en een  intieme sfeer hier troef. Anderzijds heeft All Ways originele 
vaar routes uitgestippeld, waarbij kleine, interessante havens wor-
den aangedaan die niet bereikbaar zijn voor grote mastodonten. U 
krijgt de kans om exclusieve bestemmingen in optimale omstandig-
heden te ontdekken. In afwachting van onze vaarroutes, hierbij een 
korte presentatie van de M/S Berlin…

[ M/S BERLIN ] uw schip
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Een schip op mensenmaat zoals de M/S 
Berlin biedt tal van voordelen. U geniet 
van een gepersonaliseerde service, door 
ons professioneel en ervaren team aan 
boord. De All Ways Cruise Director, onze 
begeleiders en de bemanning zullen elk 
van u afzonderlijk in de watten leggen.

De kapitein en zijn officieren waken 
over uw veiligheid en geven u op re-
gelmatige basis uitleg over de vaar-
route. Bagagedragers ontfermen zich 
over uw bagage en zorgen ervoor dat 
deze in uw kajuit afgeleverd wordt. 
’s Avonds in het restaurant neemt u 
plaats aan uw vooraf gereserveerde 

tafel en wordt u bediend door 
uw persoonlijke kelner. Uw kajuit-
steward houdt tot tweemaal per dag 
uw kajuit netjes en vervangt regel-
matig uw handdoeken.

Iedere avond vindt u de «All Ways 
Daily» in uw kajuit (het dagelijks 

programma) en dit in uw eigen taal. Zo 
blijft u op de hoogte van alle ontspannings-
mogelijkheden waaraan u al dan niet kunt 
deelnemen. Dankzij het All Ways excursie-
bureau aan boord, kunt u het uitstappen-
programma raadplegen en eventueel ter 
plaatse nog excursies reserveren.

« Geniet van een 
hartelijke, warme sfeer 

aan boord »

« U zult de vriendelijkheid  
en ervaring van ons  

All Ways Team zeker 
kunnen waarderen »

Alles wordt in het werk gesteld zodat uw cruise in de best mogelijke omstandigheden verloopt! 

Een gepersonaliseerde service

[ M/S BERLIN ] uw schip
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Onze zorgvuldige planning zorgt ervoor dat uw verblijf zowel aan boord als aan land heel 
aangenaam is. Er staan ‘niet-te-missen’ plaatsen op het programma, alsook het bezoeken 
van verborgen pareltjes die u niet had verwacht. Ze beantwoorden aan ieders smaak om-
dat zowel het ontdekken van de ongerepte natuur als het beleven van een andere cultuur 
centraal staan.

VERSCHILLENDE MOEILIJKHEIDSGRADEN
Of u moeilijkheden hebt om zich te verplaatsen, samen reist met kinderen of er liever 
sportief op uittrekt, in ons excursieaanbod vindt u voor elk wat wils. Om uw keuze te 
vereenvoudigen kent All Ways moeilijkheidsgraden toe aan haar excursies, gaande van 
gemakkelijk , gemiddeld  tot moeilijk . Deze classificatie helpt u bij de keuze van 
uw excursies volgens verlangen en vermogen.

Tijdens de excursies staan ervaren Nederlandstalige lokale gidsen ter plaatse klaar om 
u te vergezellen en met kennis van zaken te woord te staan. Daar waar geen of niet
voldoende Nederlandstalige gidsen beschikbaar zijn, vertalen onze All Ways begeleiders
naar het Nederlands.

Het vertrek en de terugreis van onze 3 ex-
clusieve zeecruises met de M/S Berlin ge-
beurt vanuit de haven van Zeebrugge. We 
bieden een gratis transfer per luxe-autocar 
aan vanuit de belangrijkste Belgische ste-
den. Bij uw boeking hoeft u enkel de plaats 
van vertrek aan te geven en bij de reisdo-
cumenten krijgt u het definitieve uur en 
bevestiging van de opstapplaats.

LUXE-AUTOCARS
Onze vaste busmaatschappij is sinds jaren 
Toptours. Dit familiebedrijf is al 60 jaar ac-
tief en beschikt over een aantal 3 en 4-ster-
ren luxe-autocars van 50 tot 80 zitplaatsen. 
Ze ondergaan grondige onderhoudsbeurten 
en worden regelmatig aan controles onder-
worpen om aan de veiligheidsvoorwaarden 
te voldoen. Alle bussen beschikken over het 
ABS-systeem, airco en toilet.
De vriendelijke chauffeurs staan steeds tot 
uw dienst en zorgen voor een aangename rit 
heen en terug.

VERVOER PER LUXE-AUTOCAR MET 
TOPTOURS NAAR ZEEBRUGGE EN TERUG
Opstapplaatsen en afstapplaatsen: 
Vanuit België: Antwerpen, Brussel, Gent, 
Luik, Moeskroen.
Oostende, Charleroi, Bergen, Hasselt en 
Namen (op basis van een minimum aantal 
deelnemers).
Vanuit Nederland: Breda (op basis van een 
minimum aantal deelnemers).

ALL WAYS BEGELEIDING
Een All Ways begeleider verwelkomt u bij de 
verzamelplaats en houdt controle over een 
probleemloos verloop van uw reis. Bagage-
dragers staan klaar zodra u aankomt in de 
haven van Zeebrugge, zodat u zich niet ver-
der hoeft te bekommeren over uw koffers, 
die naar uw kajuit worden gebracht. Bij All 
Ways geniet u van een échte service van be-
gin tot einde.

Onze aanleghavens
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De M/S Berlin beschikt over 2 restaurants: 
het hoofdrestaurant evenals het buffetrestaurant Veranda. 

emeenschappelijke ruimtes GD E

[ M/S BERLIN ] uw schip

WELKOM AAN BOORD VAN DE M/S BERLIN!

CHEFS AAN BOORD
Hoe u het ook draait of keert, de gastronomie is van essentieel be-
lang tijdens een cruise. Alleen de beste Chefs staan in de keuken 
om u te voorzien van sublieme gerechten die de smaakpapillen 
strelen. Ze staan garant voor een gevarieerd menu en gebruiken 
alleen maar de beste producten. Of het nu een dagelijks ontbijt 
betreft, of een geraffineerd galadiner, de maaltijden zijn altijd 
evenwichtig klaargemaakt en worden met veel zorg opgediend. 
All Ways waakt over de kwaliteit van de maaltijden en kent hier-
aan de grootste zorg toe.

HOOFDRESTAURANT
Het restaurant is smaakvol en elegant ingericht. Hier kunt u te-
recht voor uw ontbijt in buffetvorm. De lunch en het avondmaal 
worden à la carte geserveerd. Voor uw ontbijt serveren wij heer-

lijke koffie en een uitgebreid buffet. Het ontbijt en lunch zijn in 
open zitting. Voor het avondmaal neemt u plaats aan uw vooraf 
gereserveerde tafel (2 diensten). Bij uw boeking nemen wij graag 
uw voorkeur op voor de zitting (onder voorbehoud van beschik-
baarheid).

HET BUFFETRESTAURANT VERANDA
Van zonsopgang tot zonsondergang kan u in de Veranda op het 
Promenade Deck van een maaltijd in buffetvorm genieten. Hier 
kunt u dagelijks terecht voor een smaakvol buffet met ruime 
 keuze aan warme en koude gerechten, pizza, pasta en verse soe-
pen. Maar laat u zeker ook verleiden door onze grillspecialiteiten. 
Naar eigen zin kunt u binnen of buiten in de gezonde zeelucht en 
zon plaatsnemen.
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FACILITEITEN AAN BOORD VAN DE 
M/S BERLIN 

DE YACHT CLUB
Om uw avond op een gezellige manier in te zetten, nodigt de Yacht 
Club u uit voor een heerlijke cocktail. Wij verwelkomen u graag met 
stemmige pianomuziek of voor een dansje op de tonen van ons or-
kest. 

DE SIROCCO LOUNGE
Onze grootste publieke ruimte aan boord van de M/S Berlin is de 
Sirocco Lounge met een gezellige bar, dansvloer en theater. In de 
Sirocco Lounge kan u terecht voor boeiende voordrachten door onze 
gastsprekers.

CHEFS AAN BOORD 
Alleen de beste Chefs staan in de keuken om u te voorzien van su-
blieme gerechten die de smaakpapillen strelen. Ze staan garant voor 
een gevarieerd menu en gebruiken alleen maar de beste producten. 
Of het nu een dagelijks ontbijt betreft, of een geraffineerd galadiner, 
de maaltijden zijn altijd evenwichtig klaargemaakt en worden met 
veel zorg opgediend.

DE BIBLIOTHEEK
Aan boord van M/S Berlin is het zalig ontspannen in onze grote bi-
bliotheek (200 m²), een stijlvolle ruimte met de allures van een Gent-
lemans Club. Een rijk aanbod van reisgidsen en boeken, ook in het 
Nederlands, worden u gratis ter inzage aangeboden.

FITNESS & WELLNESS 
In onze Fitness & Wellness kunnen onze gasten gratis terecht. U 
vindt er verschillende toestellen voor uw dagelijkse oefeningen.  
U heeft ook de mogelijkheid om een professionele  massage te  boeken, 
u te laten verwennen in het schoonheidssalon, of een  afspraak te
 maken bij de kapper (betalend).

DE BERLIN LOUNGE
Op het bovenste dek, het Sun Deck, bevindt zich de Berlin Lounge 
waar u overdag kan genieten van de zon en bij avond, met een cock-
tail in de hand, van een sterrenhemel.

De M/S Berlin beschikt over verschillende bars en salons : de Yacht Club, de ruime Sirocco Lounge, de Berlin Lounge 
op het Sun Deck evenals een openluchtzwembad (Promenade Deck).  Andere voorzieningen zoals een bibliotheek, 
fitnessruimte en een spa en sauna staan eveneens gratis tot uw beschikking. 
Om u heerlijk te ontspannen worden er ook lichaamsmassages aangeboden (mits toeslag). Gemeenschappelijke 
ruimtes staan tot uw beschikking op het Sun Deck alsook op het Promenade Deck. Het zijn prachtige uitkijkpunten 
tijdens het aanmeren en afvaren.

[ M/S BERLIN ] uw schip
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De Yacht Club
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Het restaurant 
Veranda
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De bibliotheek

04.
De fitnesszaal 
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D E De M/S Berlin stelt verschillende categorieën kajuiten 
voor die aan ieders wens voldoen. Van suites tot 
standaard kajuiten voor maximum 3 personen, elke 
kajuit biedt u een optimaal comfort aan. K AJUITEN

Een ruime keuze aan kajuiten
De M/S Berlin beschikt over 206 comfortabele kajuiten waarvan 152 buitenkajuiten en 
6 suites. Het kwaliteitsvolle meubilair in warme mahonie houttinten en het functioneel 
ontwerp zorgen voor een zeer aangenaam gevoel.
Sommige kajuiten beschikken over een tweepersoonsbed, andere over twee aparte bed-
den (raadpleeg het dekplan). Een aantal kajuiten beschikken over een extra bovenbed dat 
een derde persoon toelaat (bij een bezetting van twee personen wordt dit dichtgeplooid).
Het schip is (beperkt) toegankelijk voor rolstoelen. Slechts twee standaard kajuiten op 
het B-deck (kajuit 409 en 410) zijn voorzien van aangepaste faciliteiten zoals brede deuren 
zonder verhoog. De badkamer is niet aangepast. Vier dekken zijn toegankelijk per lift.

> GROTE SUITE

BRIDGE DECK
• Ruime slaap- en woonkamer, van elkaar gescheiden
• Tweepersoonsbed
• Vensters
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• 2 Flatscreen televisies
• DVD speler
• Badjas
• Haardroger
• Stereo-installatie

Kajuiten : ±  37m²

> JUNIOR SUITE

PROMENADE DECK
• 2 lage bedden
• Venster
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• Flatscreen televisie
• DVD speler
• Badjas
• Zithoekje
• Haardroger

Kajuiten : ± 15-21 m²

JK
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> BUITENKAJUITEN PREMIUM

BRIDGE DECK
• Venster
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• Flatscreen televisie
• DVD speler
• Haardroger
• Badjas

Kajuiten : ± 13-15 m²

> BUITENKAJUITEN STANDAARD, SINGLE STANDAARD

B DECK
• 2 patrijspoorten
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• Flatscreen televisie
• DVD speler
• Haardroger
• Badjas

Kajuiten : ± 13-15 m²

> BUITENKAJUITEN SUPERIEUR, COMFORT, SELECT

A, MAIN, PROMENADE DECK
• Venster
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• Flatscreen televisie
• DVD speler
• Haardroger
• Badjas

Kajuiten : ± 13-15 m²

> BINNENKAJUITEN STANDAARD, COMFORT, SUPERIEUR, PREMIUM

A, B, MAIN, PROMENADE DECK
• Badkamer met douche
• Mini-bar
• Airconditioning
• Telefoon
• Flatscreen televisie
• DVD speler
• Haardroger
• Badjas

Kajuiten : ± 13 m²

N.B. : In geval van slechte weersomstandigheden, kunnen de patrijspoorten op het B-deck gesloten worden om veiligheidsredenen.

[ M/S BERLIN ] uw schip
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Elke dag kunt u op onze All Ways cruises deelnemen aan talrijke 
activiteiten en verwennerijen. Van ’s morgens tot ’s avonds staat 
ons sympathiek team klaar om te zorgen dat er afwisselende en 
ontspannende activiteiten aan boord worden georganiseerd. Zo-
wel overdag als ’s avonds kunt u genieten van vele activiteiten. 

ANIMATIE TIJDENS DE DAG
Tijdens de dag worden er gevarieerde activiteiten aangeboden: 
dekspelen, gezelschapsspellen, quizzen en cocktaildemonstraties. 
Doet u het liever wat rustiger aan, dan kunt u terecht in de re-
lax- en spa afdeling of kunt u zich even laten verwennen in het 
schoonheidssalon. Zonnekloppen, luilekkeren en van de buiten-
lucht genieten gebeurt op het Sun Deck of in de Berlin Lounge. U 
ziet, er is voor iedereen een perfecte activiteit aan boord.

GEZELLIGE AVONDEN  
‘s Avonds broeit er wat in onze Sirocco Lounge. Dan komen onze 
artiesten aan bod en verwelkomen we u graag voor ons showpro-
gramma. Ons showteam verrast u elke avond met een fijn reper-

toire aan dans- en luistermuziek in alle stijlen, van swing tot in-
tieme pianomuziek en tango. Na de shows zijn de bars nog open 
om een drankje te nemen of met een aantal vrienden gezellig te 
keuvelen en de ervaringen van de dag te delen.

GALADINER MET COCKTAIL VAN DE KAPITEIN 
Zoals het hoort op een volwaardig cruiseschip, wordt u in het be-
gin van de cruise uitgenodigd voor een cocktail in het gezelschap 
van de Kapitein en zijn Officieren, gevolgd door een Galadiner. Om 
de cruise in schoonheid af te sluiten bieden wij onze klanten een 
All Ways cocktail aan, gevolgd door een afscheidsdiner.

DIVERSE DIENSTEN AAN BOORD 
Om u te ontspannen, kan u gebruik maken van het openlucht-
zwembad en de fitnessruimte. Daarnaast is er een schoonheidssa-
lon en een kapsalon (betalend). Er is 1 lift die alle dekken bedient, 
behalve het Bridge, Sun- en D-Deck, deze zijn enkel per trap be-
reikbaar. 

Ontspanning en entertainment

[ M/S BERLIN ] uw schip



ZEECRUISES 2019   IJSLAND, LAND VAN VUUR EN IJS 

ntdek het geologische wonderland, IJsland: een eiland boor-
devol vulkanen, kristalhelder water en mysterie. Hier vor-
men dampende vulkaanlandschappen, spuitende geisers, 
gele zwavelbronnen, roodgekleurde lava, donderende wa-

tervallen, een fotogeniek landschap dat zijn weerga niet kent! Ontdek het 
ongebruikelijke reliëf van Gründarfjordur, bezoek de hoofdstad van IJsland, 
Reykjavik, met zijn magnifieke geisers en laat u verrassen door de fantasti-
sche Godenwaterval, «Godafoss». U ziet eveneens de ongelofelijk mooie Shet-
land- en Faeröer eilanden, met hun buitengewone flora en fauna alvorens uw 
cruise in schoonheid te eindigen in de oude stad van Kirkwall, de Viking-
hoofdstad van Orkney.
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2.
buitengewoon

Het Myvatn meer, de Godafoss water
val te Akureyri en de Snaeffelsjokull te 
Grundarfjordur.

4. 
extra

Vestmannaeyjararchipel en Faeröer
eilanden.

1.
ontdek

De pittoreske Shetland eilanden.

3.
mythisch

Reykjavik, de stad van de geisers.

  
van uw cruise

Troeven !



IJSLAND

FAERÖER EILANDEN

ZEEBRUGGE

BELGIE

VERENIGD
KONINKRIJK

HEIMAEY

REYKJAVIK

GRÜNDARFJORDUR

ISAFJORDUR
AKUREYRI

TORSHAVN

LERWICK
(SHETLAND-EILANDEN)

KIRKWALL
(VERENIGD KONINKRIJK)

SEYDISFJORDUR

Noordzee

UW VOORDRACHTGEVERS AAN BOORD: LIEVEN DE SCHAMPHELAERE EN GEORGES KUSTER 
Lieven De Schamphelaere  is voorzitter van Natuurpunt, de grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen die meer dan 100.000 
leden telt en met duizenden vrijwilligers 23,000ha natuurgebied beheert. Lieven’s passies zijn zeezoogdieren en vogels en hij heeft een 
zeer ruime ervaring met natuurkijken op zee. Hij is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en MBA. Na een loopbaan in de 
financiële sector en als docent bij de Lessius Hogeschool leidt hij nu een familiale KMO. 
Georges Kuster. Als geograaf gaf hij meer dan 30 jaar les in het hoger secundair onderwijs: aardrijkskunde en informatica. Met zijn 
staatsbrevet van jachtnavigator heeft hij als officier gevaren op de windjammers en driemastschoeners van de Britse Sail Training As-
sociation. Daarnaast gaf hij de cursus kustnavigatie en meteorologie aan de Volksuniversiteit Maurits Sabbe. Van 1987 tot 1997 was hij 
weerman bij de VRT.

Muziek, zang en cabaret!:
K ava deLuxe is een melodieus-ritmisch trio dat u in verrukking brengt met 

een wervelende show. Een schouwspel dat u de ene keer toelaat om te lachen 
en de andere keer in ontroering brengt. De leden van Kava deLuxe zijn stuk 
voor stuk topmusici. Carlo Willems duikt op in de meest uiteenlopende en-

sembles gaande van klassiek tot jazz en pop zoals het Nationaal Orkest van België, Willy 
Claes Quartet, etc. Carlo maakt ook deel uit van het Night Of The Proms-orkest. Herman 
Vanspauwen studeerde aan het Lemmensinstituut en behaalde er het diploma “laureaat 
klarinet”. In 1991 begon hij zijn studies “docerend musicus Lichte Muziek Saxofoon” aan 
het Maastrichts conservatorium. Ondertussen maakte hij met de “Deep Creek Jazzuits” 
tournees doorheen Duitsland, Frankrijk, Korea, Finland, Japan en Engeland. Herman 
gaf ook les en als freelance musicus was hij te gast bij de meest prestigieuze orkesten. 
Hij werkte mee aan de opnames van 28 CD’s. Momenteel is hij klarinettist-saxofonist 
bij het kwartet van Willy Claes. Eva Guldentops is verdeler van live-muziek onder de 
naam Music Evants en als  freelancepianiste vormt zij tal van muzikale bezettingen 
zoals Flutylicious, Vibrafonik en A La Carte, een quatre-mains duo. Kortom Kava deLuxe 
staat voor straffe muzikale momenten, emotie en top-entertainment!

KAVA DELUXE 

••
ONTSPANNEND ENTERTAINMENT IN DE AVOND
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IJSLAND

FAERÖER EILANDEN

ZEEBRUGGE

BELGIE

VERENIGD
KONINKRIJK

HEIMAEY

REYKJAVIK

GRÜNDARFJORDUR

ISAFJORDUR
AKUREYRI

TORSHAVN

LERWICK
(SHETLAND-EILANDEN)

KIRKWALL
(VERENIGD KONINKRIJK)

SEYDISFJORDUR

Noordzee

DAG 1 - ZEEBRUGGE
Transfer per luxe-autocar vanuit de be-
langrijkste Belgische en Nederlandse 
steden naar Zeebrugge. Inscheping en af-
vaart om 13u00.

DAG 2 - OP ZEE
Geniet van deze dag op zee om deel te 
nemen aan de activiteiten aan boord.

DAG 3 - LERWICK
(shetland eilanden, groot-Brittannië)
De Shetlandeilanden zijn al eeuwenlang 
het middelpunt van de Noordelijke  zeeën. 
Eén van de grote aantrekkingspunten 
van dit eiland, is vooral zijn indrukwek-
kende rotsachtige kust, met spectaculaire 
vogelkolonies en schitterende stranden. 
De dichtheid en de bloei van de fauna (de 
grootste populatie van otters ter wereld) is 
het bewijs van het goede natuurbehoud.

EXCURSIE 1 (ong. 4u) : SHETLAND, 
JARLSHOF EN VOGELKLIFFEN 
De stad is opgetrokken in steen, met smalle gepla-
veide straatjes die de bewoners bescherming boden 
tegen strenge winterstormen. U reist naar het zui-
den via de kustweg, passeert de ene nederzetting 
na de andere en maakt een stop voor een mooi uit-
zicht op het onbewoonde eiland Mousa. Bewonder 
de Broch (ronde, stenen toren). Van Sandwick is het 
een korte rit tot Jarlshof Settlement in Sumburgh, 
een van de interessantste overblijfselen van een wo-
ning uit de ijzertijd in Schotland. Vanaf hier rijdt 
u langs de kust naar het Sumburgh Head RSPB
reservaat in het uiterste zuidelijke puntje van de
Shetlandeilanden. Sumburgh Head huisvest een

kolonie van ± 5000 vogels, die in de kliffen gaan 
broeden.
Vroegboekprijs per persoon: € 59 
(aan boord € 65)

EXCURSIE 2 (ong. 3u30) : PANORAMA 
VAN WESTELIJK SHETLAND 
U bezoekt Lerwick, zijn stadhuis en enkele ande-
re opmerkeljike gebouwen en zet uw weg voort 
naar Scalloway. Onderweg korte halte bij Clicki-
min Broch, een fantastisch uitzichtpunt. U komt 
toe in Scalloway, de 2e grootste nederzetting van 
het eiland, maar veel ouder dan Lerwick. Het 
wordt beheerst door de ruïnes van een kasteel, 
gebouwd in 1600 door graaf Patrick Stewart, 
een machtige wreedaard. Bezoek aan het Scal-
loway museum. Een halte wordt voorzien bij de 
paardenstoeterij Carol’s Ponies. Vertrek naar 
het noorden, naar Shetland Jewellery. Bewon-
der de unieke, Keltische en Noors geïnspireerde 
juwelen.
Vroegboekprijs per persoon: € 49 
(aan boord € 54)

DAG 4 - OP ZEE
Geniet van deze dag op zee om deel te 
nemen aan de activiteiten aan boord.

DAG 5 - HEIMAEY (ijsland)
Het eiland Heimaey is het enige bewoon-
de eiland in de Vestmanna archipel en be-
staat nog steeds dankzij haar bevolking 
en internationale hulp die na de uitbar-
sting van de vulkaan Helgafell in 1973 de 
lavastroom gestopt hebben. Het 13 km² 
grote eiland is nu een ornithologisch pa-
radijs. 

EXCURSIE 3 (ong. 2u30) : HEIMAEY 
 POMPEI VAN HET NOORDEN
U passeert hoge kliffen waar o.a. papegaaiduikers, 
zeekoeten en stormvogels zich genesteld hebben. 
Verder via het westelijk gedeelte van het eiland, 
van waaruit u de meest recente eilandjes die ge-
vormd werden door vulkanische eruptie kan aan-
schouwen. Het jongste, Surtsey, is ontstaan in 1963 
(UNESCO). Halte bij de kliffen van Stórhöfði, dat 
in de zomer bevolkt wordt door de grootste kolo-
nie papegaaiduikers. U stopt tussen de 2 belang-
rijkste vulkanen, Helgafell en Eldfell. U doorkruist 
de nieuwe, gestolde lavavelden tot aan de krater. 
Volgende halte, het houten kerkje Skansinn. U ein-
digt met een bezoek aan de unieke archeologische 
site, Pompeï van het Noorden. Hier komt u meer 
te weten over de geschiedenis en het leven na de 
uitbarsting van 1973.
Vroegboekprijs per persoon: € 99 
(aan boord € 109)
Combinatie mogelijk met excursie 5

EXCURSIE 4 (ong. 2u) : 
EILANDRONDVAART
Per boot vaart u de haven uit die omgeven wordt 
door hoge kliffen die tal van vogelkolonies huis-
vesten. Miljoenen vogels verblijven hier in de zo-
mermaanden. U vindt er o.a. Jan-van-genten, 
Atlantische papegaaiduikers, zeekoeten en tal 
van andere soorten terug. Indien u geluk hebt, zal 
u ook walvissen, orka’s, dwergvinvissen en wit-
snuitdolfijnen spotten. Na de vogelkliffen, vaart
u verder naar de Klettshellir grot, waar met een
instrument aan boord muziek gespeeld zal wor-
den. De akoestiek is er buitengewoon  fantastisch. 
Vroegboekprijs per persoon: € 80
(aan boord € 88)M
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De tijden zijn louter indicatief en worden weergegeven in de lokale tijd. Dit betreft enkel de vaaruren.

VAARROUTE
•

Dagen - Aanmeerplaatsen DATA Aankomst
M/S Berlin

Vertrek 
M/S Berlin

Dag 1 - Zeebrugge WOENSDAG 3 JULI Inscheping 13u00

Dag 2 - Op zee DONDERDAG 4 JULI  - -

Dag 3 - Lerwick (Shetland Eilanden) VRIJDAG 5 JULI 08u00 14u30

Dag 4 - Op zee ZATERDAG 6 JULI - -

Dag 5 - Heimaey 
(Vestmannaeyjar archipel) ZONDAG 7 JULI 12u00 19u00

Dag 6 - Reykjavik MAANDAG 8 JULI 7u00 22u00

Dag 7 - Grundarfjordur DINSDAG 9 JULI 8u00 19u00

Dag 8 - Isafjordur WOENSDAG 10 JULI 07u00 16u00 

Dag 9 - Akureyri DONDERDAG 11 JULI 07u00 13u30

Dag 10 - Seydisfjordur VRIJDAG 12 JULI 08u00 13u00

Dag 11 - Thorshavn (Faeröereilanden) ZATERDAG 13 JULI 12u00 18u00

Dag 12 - Kirkwall (Orcaden) ZONDAG 14 JULI 12u00 17u00

Dag 13 - Op zee MAANDAG 15 JULI - -

Dag 14 - Zeebrugge DINSDAG 16 JULI 08u30 Ontscheping

DE EXCURSIES BESCHREVEN IN HET PROGRAMMA ZIJN FACULTATIEF,
RESERVEER UW EXCURSIES OP HETZELFDE MOMENT ALS UW CRUISE.



EXCURSIE 5 (ong. 2u) : BOOTSAFARI 
Het schip laveert door smalle grotten, waaron-
der de « Eider Duck Cave ». De naam is afgeleid 
van het groot aantal eidereenden die zich in 
de nabijheid nestelen. De poort van Aegis, ge-
noemd naar de Noorse zeegod, is een immense, 
extreem diep gelegen grot waar we diep in lave-
ren om de prachtige decoratie van de basalten 
zuilen te kunnen bewonderen. We eindigen met 
de «Roomy Cliff Cave». Ze is ruim en beschikt 
over een uitstekende akoestiek. Tijdens deze ex-
cursie komt u in aanraking met de lokale fauna.
Vroegboekprijs per persoon: € 155 
(aan boord € 171)
Combinatie mogelijk met excursie 3

DAG 6 - REYKJAVIK (ijsland)
IJsland is één van de weinige landen ter 
wereld waar het vulkanisme nog het 
meest actief is. U ziet het aan de specta-
culaire landschappen: lava, warme bron-
nen en geisers. Reykjavik, «de baai van de 
rook», is de meest noordelijke hoofdstad 
van de wereld. Bewonder tal van natuur-
lijke bezienswaardigheden!

EXCURSIE 6 (ong. 8u30) : DE GOUDEN 
CIRKEL 
U begint met een bezoek aan het nationaal park 
van Thingvellir (UNESCO) dat aan de top staat van 
IJslands meest bezochte plaatsen. Vanaf de top van 
de kloof van Thingvellir geniet u van een overwel-
digend panorama over bergen, lavavelden en wilde 
bloemen. Vertrek naar Gullfoss, de «Gouden water-
val», vermaard om zijn prachtige regenbogen die 
een gouden schijn geven aan de waterval bij zonnig 
weer. Verder naar het geothermisch actief gebied 
Geysir, waaraan alle spuitende warmwaterbronnen 
hun naam danken. Dit zijn de geisers waarvan ge-
welddadige stralen van warm water en stoom met 
regelmatige tussenpozen opspuiten. Na de lunch 
en op de terugweg naar Reykjavik passeert u het 
warmwater reservoir Perlan (de parel).
Vroegboekprijs per persoon: € 140 
(aan boord € 154)

EXCURSIE 7 (ong. 4u30) : REYKJAVIK 
EN KRYSUVIK 
U start met een fotostop bij Kleifarvatn, het diepste 
meer van het land.  Volgende halte, het geother-
misch gebied Krýsuvík. Een sterk ruikende zwavel-
geur, afkomstig van de zwavelbaden en kokende 
modderpoelen, komt u hier tegemoet. De rit gaat 
verder naar Reykjavik en het warmwaterdistri-
butiecentrum Perlan van waar u een interessant 
panoramisch uitzicht hebt over de stad. Ontdek 
eveneens het historische hart van Reykjavik en zijn 
imposante kerk Hallgrimskirkja. Een laatste stop 
wordt voorzien bij de concertzaal Harpa, met zijn 
indrukwekkende geometrische architectuur. 
Vroegboekprijs per persoon: € 75 
(aan boord € 83)
Combinatie mogelijk met excursies 8 en 9

EXCURSIE 8 (ong. 4u) : AVONTUUR 
IN 4X4 
Deze sportieve 4x4-tocht gaat naar plaatsen waar 
natuurkrachten, doorheen de geschiedenis, zich 
moeiteloos een weg hebben gekerfd. Kort na het 

verlaten van Reykjavík, beklimt u de berg Úlfarsfell. 
Geniet van een spectaculair uitzicht over de stad en 
de baai. Ontdek Hengill, een vulkaan die nog steeds 
actief is en gekend is voor zijn pruttelende hete wa-
terbronnen en stoompluimen die her en der uit de 
grond komen. U passeert de geothermische centra-
le van Nesjavellir en last een pauze in bij een uit-
zichtpunt met zicht op het Thingvallavatn meer en 
de indrukwekkende regio Blaskogar, «Blauw Bos». 
U baant zich een weg door verlaten gebieden, via 
het «Duizend water»-pad. 
Plaatsen zijn beperkt, in het Engels 
gegidst. 
Vroegboekprijs per persoon: € 195 
(aan boord € 215)
Combinatie mogelijk met excursie 7

EXCURSIE 9 (ong. 3u30) : REYKJAVIK 
EN ZIJN WARMWATERBRONNEN 
IJsland beschikt over tal van warmwaterbron-
nen die door de locals het hele jaar door bezocht 
worden. Maak gebruik van deze excursie om u 
te ontspannen in het warme water met tempera-
turen die variëren tussen 29 en 43°. Vervolgens 
maakt u een panoramische rit door Reykjavik. 
U ziet o.a. de imposante kerk Hallgrimskirkja, 
de kleurrijke wijken van de oude stad, de Uni-
versiteit en het meer Tjörnin, een paradijs voor 
vogels. Tot slot passeert u het beroemde huis van 
«Hofdi» waar de vergadering tussen Ronald Rea-
gan en Gorbachov heeft plaatsgevonden. 
Vroegboekprijs per persoon: € 80 
(aan boord € 88)
Combinatie mogelijk met excursie 7

DAG 7 - GRUNDARFJORDUR
Gründarfjordur ligt ten noorden van Rey-
kjavik, op het schiereiland Snaeffelsnes en 
wordt beschouwd als één van de mooiste 
regio’s van IJsland. Gründarfjordur is een 
klein dorp dat beschut ligt in een mooie 
baai. Het is de uitvalsbasis voor prachtige 
excursies waarbij u in aanraking komt 
met de lokale flora en fauna.

EXCURSIE 10 (ong. 8u30): DE MYSTIEKE 
CHARME VAN SNAEFFELSNESS 
U gaat op weg naar Snæfellsjökull. Jules Verne gaf 
bekendheid aan deze berg door het schrijven van 
zijn roman «Reis naar het centrum van de aarde». 
Halte bij het strand van Djúpalónssandur. Korte 
wandeling op het kiezelstrand aan de Atlantische 
Oceaan. Korte busrit langs de kliffen van Lóndran-
gar tot aan het vissersdorpje Arnastapi. Ontdek een 
ornithologisch paradijs en interessante lavaforma-
ties. Lunchpauze. Verder naar Búdir, gekend om zijn 
zwarte lavastromen en ongebruikelijke gele zand-
stranden. Stop in Helgafell met zijn «Heilige Berg», 
waar u een frisse neus kan halen. In de vissershaven 
Stykkishólmur geniet u van vrije tijd.
Vroegboekprijs per persoon: € 197 
(aan boord € 217)

EXCURSIE 11 (ong. 4u30) : WONDEREN 
VAN HET WESTEN 
U gaat op weg naar Snæfellsjökull, door velen 
beschouwd als de mooiste gletsjer van het land. 
Jules Verne gaf bekendheid aan deze berg door 
het schrijven van zijn roman «Reis naar het cen-

trum van de aarde». Halte bij het strand van 
Djúpalónssandur. Korte, verfrissende wandeling 
op het kiezelstrand aan de Atlantische Oceaan. 
Korte busrit langs de kliffen van Lóndrangar tot 
aan het vissersdorpje Arnastapi. Ontdek een or-
nithologisch paradijs en interessante lavaforma-
ties. Verder naar Búdir, gekend om zijn zwarte la-
vastromen en ongebruikelijke gele zandstranden.
Vroegboekprijs per persoon: € 110
(aan boord € 121)
Combinatie mogelijk met excursie 12 en 13

EXCURSIE 12 (ong. 3u30) : BOOTTOCHT 
NAAR DE EILANDEN VAN BREIDA
FJORDUR 
Panoramische rit naar Stykkishólmur, van waaruit 
de boottocht vertrekt. Deze duurt ongeveer 2 uur 
en brengt u naar het zuidelijke gedeelte van de ei-
landengroep. U komt terecht in een aparte wereld 
van schitterende rotsformaties en kliffen die diverse 
soorten vogels huisvesten, een waar paradijs voor 
natuurliefhebbers. Met wat geluk, ziet u papegaai-
duikers, aalscholvers, zeehonden en zeearenden. 
De kapitein en zijn bemanning tonen u met plezier 
de vele bezienswaardigheden en voorzien u van de 
nodige uitleg. Eenmaal terug in Stykkishólmur, 
 geniet u van vrije tijd en keert per bus terug.
Vroegboekprijs per persoon: € 112 
(aan boord € 123€)
Combinatie mogelijk met excursie 11

EXCURSIE 13 (ong. 1u30) :
OP ZOEK NAAR PAPEGAAIDUIKERS 
U scheept in aan boord van een charmant bootje en 
gaat op weg naar het Melrakkaey eiland, bekend 
als broedplaats voor kolonies papegaaiduikers in 
de zomermaanden. Uw schipper laveert zo dicht 
mogelijk bij de kliffen opdat u ware close-ups krijgt 
van deze prachtige vogels in hun habitat. U vaart 
eveneens rondom het eiland, waardoor u ook ande-
re soorten te zien zoals alken, etc. Op de terugweg 
naar de kade zal de majestueuze berg Kirkjufell 
zich aan u openbaren. U doorkruist het pittoreske 
dorpje Grundarfjördur met op de achtergrond het 
opmerkelijk en gracieus Helgrindur gebergte.
Plaatsen zijn beperkt.
Vroegboekprijs per persoon: € 80 
(aan boord € 88)
Combinatie mogelijk met excursie 11

DAG 8 - ISAFJORDUR 
Deze plaats «aan het einde van de wereld» 
is alleen bewoonbaar op de vlakke stuk-
ken kust. Ondanks de weinige inwoners 
en de nogal afgelegen ligging, straalt het 
stadje een echte stedelijke en men zou 
zelfs durven zeggen “internationale sfeer” 
uit. De vogels broeden er in grote kolonies 
op de duizelingwekkende kliffen.

EXCURSIE 14 (ong. 3u) : LEVEN EN 
CULTUUR IN ISAFJORDUR 
U verlaat het centrum van Isafjördur en begeeft 
zich naar het Osvör museum voor een bezoek 
aan een oude vissershut. U vindt er interessante 
relikwieën terug en krijgt inzage in het leven van 
toen. In Bolungarvik bezoekt u een kerk. Passage 
door de vallei van Tungudalur. Aanschouw prach-
tige watervallen omgeven door velden met wilde M

oe
ilij

kh
ei

ds
gr

aa
d 

ex
cu

rs
ie

s:
 g

em
ak

ke
lijk

 
 g

em
id

de
ld

 
 m

oe
ilij

k 



ZEECRUISES 2019   IJSLAND, LAND VAN VUUR EN IJS 

Onvergetelijke momenten
Van boven naar beneden en van links naar rechts: 

kudde schapen aan de Helgafell vulkaan, IJsland; 
eiland Heimaey; Kleifarvatn meer; Hallgrimskirkja 
kerk in Reykjavik; IJslands meisje bij de poneys in 

Grundafjordur; archeologische site van Jarlshof 
Settlement in Sumburgh, Groot-Brittannië



bloemen. Eenmaal terug in Isafjordur, is er een be-
knopte stadsrondrit voorzien langs de vele houten 
huisjes die vandaag interessante musea herbergen. 
Als afsluiter bezoeken we één van deze musea. De-
gustatie van gedroogde vis en een glaasje schnaps. 
Vroegboekprijs per persoon: € 95 
(aan boord € 105) 
Combinatie mogelijk met excursies 15 en 16

EXCURSIE 15 (ong. 3u) : POOLVOSSEN 
EN LAWINES 
Súðavík, met haar 200 inwoners, werd aan het 
einde van de 19e eeuw als dorp geregistreerd, 
toen Noorse vissers in de Álftafjörður twee wal-
visstations oprichten die voor de nodige werkge-
legenheid zorgden. In het centrum van het dorp 
bevindt zich het «Arctic Fox Centre», dat zowel een 
onderzoekscentrum, museum en café herbergt. 
Hier, leert u een en ander over de Arctische vos, 
het enige inheemse dier van IJsland, en de relatie 
tussen mens en dier doorheen de eeuwen. Een kof-
fiepauze wordt ingelast. Vervolgens bezoekt u het 
fraaie, historisch beladen kerkje, dat geschonken 
werd door Noorse walvisjagers. Hier geniet u van 
een muzikaal IJslands optreden. 
Vroegboekprijs per persoon: € 105
(aan boord € 116) 
Combinatie mogelijk met excursie 14

EXCURSIE 16 (ong. 3u) : BOOTTOCHT 
NAAR VIGUR 
Vigur is een charmant eilandje van 2 km lang op 
400 m breed. In de lente is het een broedplaats voor 
ontelbare vogels. Men leeft hier van de oogst van 
dons, die gebeurt wanneer de eidereenden hun nes-
ten bouwen. Op het eiland zijn er nog overblijfselen 
van de oude landbouwmethodes te zien zoals de 
enige windmolen van het eiland, gebouwd in 1840 
en tot 1917 in gebruik. Ook de huizen dateren uit 
de 19e eeuw. Koffie en gebak worden geserveerd in 
een oude stal die prachtig werd omgebouwd tot een 
aangename ontvangstruimte.
Plaatsen zijn beperkt.
Vroegboekprijs per persoon: € 120 
(aan boord € 132) 
Combinatie mogelijk met excursie 14

DAG 9 - AKUREYRI
Gelegen aan het einde van een magnifie-
ke fjord over een lengte van 40 km ont-
plooit zich Akureyri aan de oevers van 
de Eyafjordur. Aanschouw zijn prachtige 
gekleurde huisjes met op de achtergrond 
de stralen van de middernachtzon. De stad 
wordt het hele jaar door omgeven door be-
sneeuwde bergtoppen.

EXCURSIE 17 (ong. 5u) : JUWELEN VAN 
HET NOORDEN 
Deze fantastische excursie verenigt alle hoogtepun-
ten van het noorden van IJsland: van het magische 
Myvatn meer dat duizenden vogels een thuis biedt; 
tot Námaskarð, een geothermisch veld bezaaid met 
stoompluimen, solfataren, fumarolen en kokende 
modderpotten; tot de «zwarte kastelen» van Dim-
muborgir, waar lavaophopingen vreemde vormen 
hebben aangenomen en diverse grotten hebben 
gevormd en tot de pseudokraters van Skútustaðir, 
ontstaan door gasexplosies doordat kokende lava 

vloeide over het moerasland dichtbij het meer. Ook 
een bezoek aan de Godafoss waterval «Godenwa-
terval» mag niet ontbreken!
Vroegboekprijs per persoon: € 110 
(aan boord € 121)

EXCURSIE 18 (ong. 5u) : DE NATUURLIJKE 
BADEN VAN MYVATN 
Het Myvatn meer is één van de grootste natuurlijke 
schatten van Europa. Het meer is ontstaan uit een 
opeenvolging van vulkanische eruptie en aardbe-
vingen, jaar in jaar uit. Het landschap rondom het 
meer is werkelijk spectaculair. In 2004 opende het 
« Mývatn Nature Baths » haar deuren. U kunt ba-
den en relaxen in de warme stoom die komt vanuit 
de barsten van de aarde. Het warme water bevat 
een unieke mix van mineralen en geothermale 
micro-organismen, die goed zijn voor lichaam en 
geest. Op de terugweg is er nog een stop voorzien 
aan de Godafoss-waterval.
Vroegboekprijs per persoon: € 130 
(aan boord € 143)

EXCURSIE 19 (ong. 2u30) : WALVISSEN 
SPOTTEN 
De Eyjafjörður fjord is smal en diep en de perfecte 
uitvalsbasis om per zodiac op ontdekkingstocht 
naar walvissen te gaan. In Akureyri is de kans om 
walvissen te spotten zeer groot. Diverse soorten 
kunnen hier gespot worden waaronder de blauwe 
vinvis, bultrug, noordse vinvis en dwergvinvis.
De plaatsen zijn beperkt, excursie in het 
Engels.
Vroegboekprijs per persoon: € 150 
(aan boord € 165)

DAG 10 - SEYDISFJORDUR 
Dit verafgelegen dorp telt slechts 800 inwo-
ners. Door de oude houten huisjes in een 
typische Noorse stijl, straalt dit dorp een 
speciale sfeer uit. U krijgt het gevoel dat 
u terugreist in de tijd. Ook de omliggende
natuur is adembenemend mooi. Dit is de
plaats bij uitstek om IJsland op een mooie
manier te begroeten.

EXCURSIE 20 (ong. 2u) : TREKTOCHT 
«OP ZOEK NAAR WATERVALLEN 
De natuur rondom de stad Seydisfjordur wordt 
gekenmerkt door vele watervallen. U bezoekt 
de verlaten stad van Vestdalseyri, die bewoond 
werd tussen 1851 en 1963 toen er zich een walvis-
station bevond. We wandelen in de richting van 
de magnifieke waterval.
De plaatsen zijn beperkt, excursie in het 
Engels.
Vroegboekprijs per persoon: € 89 
(aan boord € 98)

EXCURSIE 21 (ong. 4u30) : HET SCHIL
DERACHTIGE OOSTEN 
Op weg naar Egilsstadir, het commerciële cen-
trum van Oost-IJsland. Van hieruit boordt u het 
meer Lagarfljot af, het op twee na grootste meer 
van het land. Het is beroemd om de gigantische 
slang die zich op de bodem van deze melkachtige 
diepten bevindt! U rijdt verder langs de schilder-
achtige oevers van het meer, met de prachtige wa-
terval, Hengifoss, op de achtergrond. Dit is een 

van de hoogste watervallen van IJsland. U neemt 
de route naar Skriduklaustur, een aantrekkelijk 
en eigenaardig huis gebouwd van basaltblokken 
en wit cement. Tegenwoordig dient het als ver-
blijfplaats voor schrijvers en artiesten. De vol-
gende halte is Valthjofsstadur, een kerk uit de 13e 
eeuw en de herenboerderij Fljótsdalur. De kerk 
werd ingewijd in 1966 en bevat veel waardevolle 
voorwerpen, waaronder een kelk en een pateen. 
Vroegboekprijs per persoon: € 119 
(aan boord € 131)

EXCURSIE 22 (ong. 3u30) : HET NATUUR
RESERVAAT SKALANES 
Skalanes is een privédomein van 1.250 ha groot. 
Het werd speciaal ontworpen om het milieu, de 
geschiedenis en cultuur van IJsland te bestuderen 
en wordt beschouwd als een model voor duurzaam 
toerisme. Niet minder dan 47 vogelsoorten kunt u 
hier waarnemen. Eidereenden nestelen zich hier 
in grote getale rond de waterplas. Wanneer de 
kuikens het nest verlaten, worden hun ultralichte 
pluimpjes handmatig opgeraapt. 
De plaatsen zijn beperkt.
Vroegboekprijs per persoon: € 165 
(aan boord € 182)

DAG 11 - THORSHAVN (Faeröereilanden)
In het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan, halfweg tussen de Shetland-eilan-
den en IJsland, liggen de Faeroëreilanden. 
Deze eilandengroep van 18 kleine eiland-
jes telt slechts 43.000 inwoners maar bezit 
het hart en de trots van de natie.

EXCURSIE 23 (ong. 4u30) :
FANTASTISCHE FAERÖER EILANDEN 
U verlaat Thorshavn en rijdt noordwaarts via 
idyllische dorpjes en passeert een oud walvisstati-
on in Air. U passeert vervolgens Eioi en steekt het 
gebergte Gjogv over. Onderweg geniet u van een 
prachtig uitzicht op twee fraaie basaltzuilen « De 
Reus en de Heks ». Daarnaast krijgt u de hoogste 
berg van de Faeröer Eilanden te zien, Slaetta-
ratindur (882m). In Gjogv in een lokale taverne 
wordt u getrakteerd op pannenkoeken en koffie. 
Vroegboekprijs per persoon: € 60 
(aan boord € 66)

EXCURSIE 24 (ong. 4u) :
BOOTTOCHT VESTMANNA 
De bus brengt u naar het dorp Vestmanna, waar u 
op een boot stapt om naar de vogelkliffen te gaan. 
U vaart langs een klif in een smalle kloof, waar de 
rotswanden aan beide zijden verticaal oprijzen. 
De boot gaat langzaam één van de vele grotten 
binnen, en van het ene op het andere moment ver-
dwijnt het daglicht. De boot stopt heel even, zodat u 
het landschap kunt aanschouwen en bewonderen. 
Na de boottocht keert u terug naar Tórshavn via de 
bergweg. Halte bij een uitzichtpunt met zicht over 
de hoofdstad.
Vroegboekprijs per persoon: € 99 
(aan boord € 109) 

EXCURSIE 25 (ong. 3u) : TREKTOCHT IN 
DE BERGEN  
Per bus wordt u langs het Kaldbakfjord geleid. 
Aanschouw prachtige watervallen. Via een tun- M
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Belangrijke nota: Alle excursies zijn facultatief en betalend. Raad-
pleeg onze brochure voor meer uitleg over de excursies en de alge-
mene voorwaarden.

Door weersomstandigheden kunnen de excursies en de vaarroutes 
aangepast worden. Alleen de kapitein is bevoegd deze beslissingen 
te nemen. Het programma kan gewijzigd worden als gevolg van 
culturele manifestaties of omwille van technische redenen.

* Ontscheping met sloepen

nel rijdt u naar Kollafjørður, verder noordwaarts 
door een vallei om tenslotte te stoppen boven aan 
de basaltkolommen van Streymoy. Hier, 280 me-
ter boven zeeniveau begint uw wandeling, naar 
de top van de berg. Vanaf de top openbaart zich 
een prachtig landschap van diverse rotsformaties 
en een panoramisch uitzicht op het eiland Vágar. 
U stopt bij diverse kleine meren alvorens de afda-
ling van de berg terug in te zetten.
De plaatsen zijn beperkt, excursie in het 
Engels. 
Vroegboekprijs per persoon: € 42 
(aan boord € 46)

DAG 12 - KIRKWALL* (orcaden)
De Orcaden verrassen en laten u sprakeloos 
achter! Geniet van een prachtig uitzicht op 
getormenteerde rotsen, prehistorische dor-
pen van meer dan 5000 jaar oud, mysteri-
euze menhirs, vreemde vogels, gezonken 
slagschepen, etc. Er is voor elk wat wils... 

EXCURSIE 26 (ong. 4u) : SKARA BRAE 
EN SKAIL HOUSE 
U rijdt door een mooie plattelandsregio en heuvel-
achtige heide tot aan de Standing Stones of Stennes 
(steencirkel uit het neolithicum) en de Ring of Brodgar 
(ceremoniële ring), UNESCO geklasseerd. Vervolgens 
bezoekt u Skara Brae, het best bewaarde neolitische 
dorp in Noord-Europa. Haar vestingen, die dateren uit 
het stenen tijdperk, werden tijdens de prehistorie be-
dekt met drijfzand. 5000 jaar later in 1850 werden ze, 
nog volledig intact, door een storm blootgelegd. De reis 
wordt voortgezet in de richting van Skaill House, een 
landhuis uit 1620. Een spookhuis, volgens de legende.  
Vroegboekprijs per persoon: € 55 
(aan boord € 61)

EXCURSIE 27 (ong. 4u) : PANORAMISCHE 
KUSTRONDRIT NOORDORKNEY  
U verlaat Kirkwall en volgt de historische kusten van 
Scapa Flow tot aan de indrukwekkende Standing 
Stones of Stenness  (steencirkel uit het neolithicum). 
Korte koffiepauze met gebak. Verder naar het getij-
deneiland Brough of Birsay met zijn spectaculaire, 
wilde kliffen van Marwick Head, waar duizenden 
vogels hun toevlucht vinden. Aanschouw typische, 
dramatische landschappen, op weg naar de kliffen 
van Yesnaby. Tenslotte passeert u de Ring of Brodgar, 
een ceremoniële ring uit het bronzen tijdperk.
Vroegboekprijs per persoon: € 49 
(aan boord € 54)

DAG 13 -  OP ZEE
Geniet van deze dag op zee om deel te 
nemen aan de activiteiten aan boord.

DAG 14 - ZEEBRUGGE
Aankomst voorzien omstreeks 08u30. Ont-
scheping na het ontbijt. Per luxe-autocar 
wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats.

Onvergetelijke momenten
Van boven naar beneden: Myvatn baden, 

IJsland:  de kliffen van Vestmanna, 
Orcadeneilanden:  steencirkel Stennes
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> PRIJS IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF BTW

• Gegarandeerd vertrek vanaf 300 passagiers

> VAN WOENSDAG 3 TOT DINSDAG 16 JULI 2019 (14 DAGEN / 13 NACHTEN)

> INBEGREPEN

• Vervoer heen en terug naar Zeebrugge per luxe-autocar vanuit de belangrijkste Belgische en Nederlandse steden • Accommodatie zoals beschreven in de gekozen categorie
• Volpension (ontbijt, lunch, koffie en thee in de namiddag, diner, laatavondsnack) • Water en wijn in karaf tijdens lunch en diner aan boord • All Ways- en Captain’s Cocktail
• Koffie- en theestation tijdens de dag (zelfbediening) • Een uitgebreid programma lezingen door onze gastsprekers  • Dagelijkse avondshows en animatie overdag • De
diensten van een cruise director en zijn tweetalig team • Gebruik van sauna, gym, ligstoelen en zwembad • Servicekosten voor het boordpersoneel • Bagagedragers bij in- en
ontscheping • De haventaksen zoals op heden bekend (€ 90), variabel en onderhevig aan veranderingen • BTW

> NIET INBEGREPEN

• Dranken, andere dan deze die vermeld zijn • Facultatieve excursies • Persoonlijke uitgaven • Reisverzekeringen (meer details op pagina 9)

> FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET BELGISCHE NATIONALITEIT

• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

Datum en prijzen

CATEGORIEËN KAJUITEN DEKKEN BEZETTING PRIJS

A BINNENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2 € 2 440

B BINNENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2 € 2 630

C BINNENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2 € 2 870

D BINNENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN PROMENADE 2 € 3 060

E BUITENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2 € 3 100

F BUITENKAJUIT SELECT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2 € 3 440

G BUITENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2 € 3 630

H BUITENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2 € 3 780

I BUITENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED BRIDGE 2 € 3 980

J JUNIOR SUITE - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2 € 4 500

K GROTE SUITE -  1 GROOT BED BRIDGE 2 € 5 200

S SINGLE BUITENKAJUIT STANDAARD  B 1 € 5 270

Kinderen die tijdens de cruise jonger dan 16 jaar zijn en de kajuit delen met 2 volwassenen: € 400

3e persoon in de kajuit (> 16 jaar) : 20% korting

Tweepersoonskajuit voor alleengebruik: supplement op aanvraag
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Overzicht

De mooiste Fjorden, in het hart van Noorwegen > 20 

IJsland, land van vuur en ijs > 30

Rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk > 40

Kaart van onze zeecruises  > 4

De spirit van onze cruises  > 6

Uw voordelen met All Ways cruises > 8

De reisverzekeringen > 9

De M/S Berlin  > 10

Ontspanning en entertainment > 18

Voordrachtgevers en artiesten aan boord > 19

Bijzondere voorwaarden  > 50  

Gymnasium
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sauna

sunbathing area
Berlin lounge & 
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Main
restaurant

> SUN

> BRIDGE

> PROMENADE

> MAIN

> A

> B

> D

••
PLAN VAN DE M/S BERLIN

SUN
BRIDGE
PROMENADE
MAIN
A
B
D

> VLAG : Malta
> BOUWJAAR : 1980  
renovatie in 2006, 2014 en 2017
> LENGTE :139 m
> BREEDTE : 17,5 m
> GEWICHT : 9570 T
> GEMIDDELDE SNELHEID :15 knopen
> STABILATOREN
> KLASSE : German Loyd
> BEMANNING : 180 internationale 
personeelsleden

> SATELLIET COMMUNICATIE
> 7 DEKKEN
> AANTAL KAJUITEN : 206
> DE LIFTEN HEBBEN TOEGANG TOT ELK 
DEK, BEHALVE : Bridge deck, D deck et Sun 
deck
> AANGEPASTE FACILITEITEN  
MINDERVALIDEN : neen
> WASSERIJ
> ZIEKENBOEG
> NETSTROOM : 220 V et 110 V 
in de badkamers

••
TECHNISCHE FICHE 

••
CATEGORIEËN VAN DE KAJUITEN

Geen symbool: 2 lage bedden
    Dubbel bed
    2 lage bedden, 3e stapelbed

••
LEGENDE VAN DE

SYMBOLEN

CATEGORIEËN KAJUITEN DEKKEN BEZETTING

A BINNENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2

B BINNENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2

C BINNENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2

D BINNENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN PROMENADE 2

E BUITENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2

F BUITENKAJUIT SELECT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2

G BUITENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2

H BUITENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2

I BUITENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED BRIDGE 2

J JUNIOR SUITE - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2

K GROTE SUITE -  1 GROOT BED BRIDGE 2

S SINGLE BUITENKAJUIT STANDAARD  B 1

Belangrijk : Het Bridge deck, D deck en Sun deck 
zijn enkel toegankelijk via de trap.
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Overzicht

De mooiste Fjorden, in het hart van Noorwegen > 20

IJsland, land van vuur en ijs > 30

Rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk > 40

Kaart van onze zeecruises  > 4

De spirit van onze cruises  > 6

Uw voordelen met All Ways cruises > 8

De reisverzekeringen > 9

De M/S Berlin  > 10

Ontspanning en entertainment > 18

Voordrachtgevers en artiesten aan boord > 19

Bijzondere voorwaarden  > 50  

Gymnasium

treatment room

sauna

sunbathing area
Berlin lounge & 
Sunbathing area
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Main
restaurant

> SUN

> BRIDGE

> PROMENADE

> MAIN

> A

> B

> D

••
PLAN VAN DE M/S BERLIN

SUN
BRIDGE
PROMENADE
MAIN
A
B
D

> VLAG : Malta
> BOUWJAAR : 1980
renovatie in 2006, 2014 en 2017
> LENGTE :139 m
> BREEDTE : 17,5 m
> GEWICHT : 9570 T
> GEMIDDELDE SNELHEID :15 knopen
> STABILATOREN
> KLASSE : German Loyd
> BEMANNING : 180 internationale
 personeelsleden

> SATELLIET COMMUNICATIE
> 7 DEKKEN
> AANTAL KAJUITEN : 206
> DE LIFTEN HEBBEN TOEGANG TOT ELK
DEK, BEHALVE : Bridge deck, D deck et Sun 
deck
> AANGEPASTE FACILITEITEN
MINDERVALIDEN : neen
> WASSERIJ
> ZIEKENBOEG
> NETSTROOM : 220 V et 110 V
in de badkamers

••
TECHNISCHE FICHE 

••
CATEGORIEËN VAN DE KAJUITEN

Geen symbool: 2 lage bedden
    Dubbel bed
    2 lage bedden, 3e stapelbed

••
LEGENDE VAN DE

SYMBOLEN

CATEGORIEËN KAJUITEN DEKKEN BEZETTING

A BINNENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2

B BINNENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2

C BINNENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2

D BINNENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN PROMENADE 2

E BUITENKAJUIT STANDAARD - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED B 2

F BUITENKAJUIT SELECT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED A 2

G BUITENKAJUIT COMFORT - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED MAIN 2

H BUITENKAJUIT SUPERIEUR - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2

I BUITENKAJUIT PREMIUM - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED BRIDGE 2

J JUNIOR SUITE - 2 LAGE BEDDEN OF 1 GROOT BED PROMENADE 2

K GROTE SUITE -  1 GROOT BED BRIDGE 2

S SINGLE BUITENKAJUIT STANDAARD  B 1

Belangrijk : Het Bridge deck, D deck en Sun deck 
zijn enkel toegankelijk via de trap.



ZEECRUISES 2019

9

ALL WAYS  
EXCLUSIVE SELECTION

Annuleringsverzekering, personen
assistentie, bagage (max. 1.250 € p.p.), 

compensatiereis, kapitaal reisonge
vallen, home assistance en assistentie 
voertuigen (+ uitgebreide voorwaarden 

zoals b.v. voorafbestaande ziektes 
gedekt): 

Tarief : 8% van de reissom 

Uitbreiding 'natuurrampen' 
Toeslag van € 7 p.p.  

ALL WAYS TOP SELECTION
Annuleringsverzekering, personen

assistentie, bagage (max. € 1.250 p.p.), 
compensatiereis, kapitaal reisonge

vallen, home assistance en assistentie 
voertuigen:

Tarief: 6,5 % van de reissom 

ALL WAYS SELECTION
Annuleringsverzekering , bagage  

(max. € 1.250 p.p.) en compensatiereis. 
Tarief: 5,5% van de reissom

Vertrek in alle 
rust en sereniteit

Omdat we bij All Ways weten dat een reis best in alle 
gemoedsrust wordt voorbereid en daarna ook beleefd, 
bevelen we u aan om u in te schrijven op een van de drie 
facultatieve verzekeringen die u worden aangeboden bij 
uw inschrijving. Er zijn meerdere opties om aan ieders 

wens te kunnen voldoen.

De inhoud en voorwaarden van de voorgestelde 
verzekeringen kunnen op elk moment opgevraagd 
worden bij onze reisadviseurs. Aarzel niet om hen te 
contacteren om u van de nodige raad bij te staan in uw 

keuze.

Verzekeringen

•

•



PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOON 1 PERSOON 2
Titel
Officiële naam
Officiële voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat + nummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
GSM
E-mail

Plaats van uitgifte

ID Paspoort
(afhankelijk van de reis)

Geldig van - tot

Nationaliteit
Ik  verklaar « FIT TO TRAVEL » te 
zijn (fit  om te reizen).
Indien u een medische behandeling 
volgt, gelieve deze te melden.

JA NEE

Titel
Officiële naam
Officiële voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat + nummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
GSM
E-mail

Plaats van uitgifte

ID Paspoort
(afhankelijk van de reis)

Geldig van - tot

Nationaliteit
Ik  verklaar « FIT TO TRAVEL » te zijn 
(fit  om te reizen).
Indien u een medische behandeling 
volgt, gelieve deze te melden.

JA NEE

EMERGENCY CONTACT GEGEVENS
Naam
Verwantschap
Adres
Telefoon/GSM

KAJUIT
Categorie
Kajuitnummer

DUBBEL ( 2 bedden 1 groot bed ) TRIPLE

QUADRUPLE SINGLE DOUBLE SINGLE USE

ANDERE DIENSTEN

Andere diensten Prijs p.p. Pers. 1 Pers. 2

 Cruise IJsland, land van vuur en ijs met Focus WTV 2093

Van 3/7/2019  tot 16/7/2019

Inschrijvingsformulier
Gelieve AL UW GEGEVENS in hoofdletters in te vullen

01- LERWICK 05/07 : SHETLAND, JARLSHOF EN VOGELKLIFFEN 59,00 
02- LERWICK 05/07 : PANORAMA VAN WESTELIJK SHETLAND 49,00 
03- HEIMAEY 07/07 : HEIMAEY - POMPEI VAN HET NOORDEN 99,00 
04- HEIMAEY 07/07 : EILANDRONDVAART 80,00 
05- HEIMAEY 07/07 :  BOOTSAFARI 155,00 
06- REYKJAVIK 08/07 : DE GOUDEN CIRKEL 140,00 
07- REYKJAVIK 08/07 : REYKJAVIK EN KRYSUVIK 75,00 
08- REYKJAVIK 08/07 : AVONTUUR IN 4X4 195,00 
09- REYKJAVIK 08/07 : REYKJAVIK EN ZIJN WARMWATERBRONNEN 80,00 
10- GRUNDARFJORDUR 09/07 : DE MYSTIEKE CHARME VAN SNAEFFELSNESS 197,00 
11- GRUNDARFJORDUR 09/07 : WONDEREN VAN HET WESTEN 110,00 
12- GRUNDARFJORDUR 09/07 : BOOTTOCHT NAAR DE EILANDEN VAN BREIDAFJORDUR 112,00 
13- GRUNDARFJORDUR 09/07 : OP ZOEK NAAR PAPEGAAIDUIKERS 80,00 
14- ISARFJORDUR 10/07 : LEVEN EN CULTUUR IN ISAFJORDUR 95,00 



15- ISARFJORDUR 10/07 : POOLVOSSEN EN LAWINES 105,00 
16- ISARFJORDUR 10/07 : BOOTTOCHT NAAR VIGUR 120,00 
17- AKUREYRI 11/07 : JUWELEN VAN HET NOORDEN 110,00 
18- AKUREYRI 11/07 : DE NATUURLIJKE BADEN VAN MYVATN 130,00 
19- AKUREYRI 11/07 : WALVISSEN SPOTTEN 150,00 
20- SEYDISFJORDUR 12/07 : TREKTOCHT OP ZOEK NAAR WATERVALLEN 89,00 
21- SEYDISFJORDUR 12/07 : HET SCHILDERACHTIGE OOSTEN 119,00 
22- SEYDISFJORDUR 12/07 : HET NATUURRESERVAAT SKALANES 165,00 
23- THORSAVN 13/07 : FANTASTISCHE FAROER EILANDEN 60,00 
24- THORSAVN 13/07 : BOOTTOCHT VESTMANNA 99,00 
25- THORSAVN 12/07 : TREKTOCHT IN DE BERGEN 42,00 
26- KIRKWALL 14/07 : SKARA BRAE EN SKAIL HOUSE 55,00 
27- KIRKWALL 14/07 : PANORAMISCHE KUSTRONDRIT NOORD-ORKNEY 49,00 

Als geen gids NL: Engelse gids. 0,00 
Als geen FR gids: NL gids. (niet van toepassing voor onze Nederlandstalige klanten)i 0,00 
Als geen FR gids: Vertaling FR (niet van toepassing voor onze Nederlandstalige klanten) 0,00 
Als geen NL gids: FR gids. 0,00 
Als geen NL gids: Vertaling NL door 1 begeleider 0,00 

HEEN : Antwerpen - Zeebrugge 0,00 
HEEN : Breda - Zeebrugge (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
HEEN : Brussel - Zeebrugge 0,00 
HEEN : Charleroi - Zeebrugge (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
HEEN : Gent - Zeebrugge 0,00 
HEEN : Hasselt - Zeebrugge (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 

HEEN : Luik - Zeebrugge 0,00 
HEEN : Bergen - Zeebrugge (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
HEEN : Moeskroen - Zeebrugge 0,00 
HEEN : Namen - Zeebrugge (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
HEEN : Oostende-Zeebrugge 0,00 
HEEN : Eigen vervoer naar Zeebrugge 0,00 
TERUG : Eigen vervoer vanuit Zeebrugge 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Antwerpen 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Breda (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Brussel 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Charleroi (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Gent 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Hasselt (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Kortrijk 0,00 

TERUG : Zeebrugge - Bergen (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Moeskroen 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Namen (op basis van minimum aantal deelnemers) 0,00 
TERUG : Zeebrugge - Oostende 0,00 

FOCUS WTV PAKKET 1 MEDIUM (Exc 6, Exc 17, Exc 26) 285,00 
FOCUS WTV PAKKET 2 LARGE (Exc 6, Exc 10, Exc 17, Exc 26) 470,00 

HEEN : Kortrijk - Zeebrugge 0,00 

TERUG : Zeebrugge - Luik 0,00 

ZEER BELANGRIJK  : om zeker te zijn dat er nog plaats is op de gewenste excursies raden wij aan deze op voorhand 
te reserveren. Indien u uw excursies aan boord wenst te boeken, kunnen wij u de beschikbaarheid
niet garanderen. 

HEEN : Roeselare - Zeebrugge 0,00 

TERUG : Zeebrugge - Roeselare 0,00 

FOCUS WTV LERWICK NORTHMAVINE   62,00 



(gelieve de naam van de 
persoon te vermelden en een 

omschrijving van het dieet)

Vrienden aan boord
(gelieve de naam van uw 
vrienden te vermelden die met u 
meereizen) :

Andere
(huwelijksverjaardag, 
huwelijksreis, rolstoelgebruiker, 
…)

Page 3 of  4

VERZEKERINGEN ALLIANZ

Pers. 1 Pers. 2
All Ways Selection n°1836  5,5%
All Ways Top Selection n° 1837 6,5%
All Ways Exclusive Selection n° 1838  8%

Duid uw keuze aan (1 per persoon)
VARIA

In de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en 
wensen.

Restaurant
(voorkeur voor de dienst hangt 
af van de beschikbaarheid en 
wordt bevestigd aan boord)

Tafels
(voorkeur van tafel hangt af van 
de beschikbaarheid en wordt 
bevestigd aan boord):

Bepaald dieet
(gelieve de naam van de 
persoon te vermelden en een 
omschrijving van het dieet)

1ste service

2de service

Indien van toepassing op de cruise

4 6 8

Geen voorkeurVerzekering geweigerd (bij All Ways)

All Ways Exc Selection+uitbreiding 
natuurrampen  8% + 7

BETALING VAN HET VOORSCHOT

Betaling van het voorschot van 30% + de eventuele verzekering.

GELIEVE TE VERMELDEN

Geef ALL WAYS de toelating om ………………

te debiteren van mijn rekening VISA MASTERCARD

Kaartnummer :    .    .    .    .    /    .    .    .    .    /    .    .    .    .    /    .    .    .    .

De 3 laatste cijfers aangeduid op de keerzijde van uw kaart :     .     .   .

Geldigheidsdatum: ..…..... / …........ /

OM DE RESERVATIE TE GARANDEREN, MOET HET VOORSCHOT ONS TOEKOMEN 8 DAGEN NA 
ONTVANGST VAN UW INSCHRIJVINGSFORMULIER.

Bevestigingen, facturen en reisdocumenten van dit dossier wens ik NIET per e-mail maar per post te ontvangen

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden van de N.V. ALL WAYS – zoals op de 
achterzijde van dit blad vermeld – alsook deze te aanvaarden. Ondergetekende aanvaardt ook het programma met de reisbeschrijving en de 

voorwaarden van de gekozen verzekering dat hij uitdrukkelijk verklaart ontvangen te hebben.

DATUM : . . . . . /. . . . . . /. . . . . .

HANDTEKENING :

2093-__/__/____ (datum vertrek)

CASH

PER OVERSCHRIJVING - op rekening KBC : BE63 7330 5512 2908
- op rekening KBC NEDERLAND : NL22 KRED 0633 1266 32
- op rekening BNP Paribas FRANCE : FR76 30004002740001120351958

BIC:KREDBEBB 

BIC:KREDNL2X 

BIC:BNPAFRPPPXV



1. INSCHRIJVINGEN
De inschrijving wordt als definitief beschouwd na  ont-
vangst van een voorschot van 30 % van de totale reis-
som + het volledige bedrag van de eventuele verzeke-
ring. Betaling van het saldo: 2 maanden voor het vertrek.

2. FORMALITEITEN 
(OP MOMENT VAN BROCHUREDRUK) 
IJsland, De mooiste Noorse fjorden en Rond Ierland en  
het Verenigd Koninkrijk. Deelnemers met Belgische na-
tionaliteit en uit de Europese Unie hebben een geldige
identiteitskaart nodig. 
Alle minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun
Kids-ID (identiteitskaart met foto) of hun eigen inter-
nationaal paspoort. Minderjarigen die met anderen dan 
hun ouders reizen, dienen daarnaast een door het ge-
meentebestuur gelegaliseerde volmacht van de ouders 
voor te leggen. 

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN
Elke annulering brengt volgende kosten met zich mee: 
Vanaf definitieve inschrijving en tot de 46ste dag voor
vertrek: 30% van de reissom. 
Van de 45ste dag tot de 31ste dag voor vertrek: 50 %
van de reissom. 
Van de 30ste dag tot de 15de dag voor vertrek: 70 %
van de reissom. 
Vanaf de 14de dag voor vertrek: 100 % van de reissom. 
Indien er door de passagier voor vervanging wordt
gezorgd, worden enkel de wijzigingskosten aangere-
kend (zie hierna). In geval van annulering van slechts
1 persoon in een tweepersoonskajuit, zullen de annu-
leringskosten gelden voor de persoon die annuleert.
De andere persoon zal het single supplement aange-
rekend worden. De annulering dient ons schriftelijk
doorgegeven te worden tijdens een werkdag en tijdens 
de openingsuren van onze kantoren (niet op zaterdag, 
zondag, feestdagen en buiten onze kantooruren). De
datum van ontvangst wordt als annuleringsdatum aan-
gehouden. 

4. WIJZIGINGSKOSTEN
Elke wijziging, anders dan een annulering, brengt de
volgende kosten met zich mee : 
€ 75 p.p. + de werkelijke kosten die een wijziging met 
zich meebrengt, waaronder o.a. 100 % kosten voor uit-
geschreven vlieg- of treinbiljetten. Bij minder dan een
maand voor vertrek: € 125 p.p. + de werkelijke kosten 
die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 
100 % kosten voor uitgeschreven vlieg- of treinbiljet-
ten. Indien de gevraagde wijziging niet kan worden

uitgevoerd en een annulering tot gevolg heeft, zijn de 
bovenvermelde kosten van toepassing. 

5. GARANTIEFONDS
All Ways is aangesloten bij 
MS AMLIN INSURANCE, 
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

6. REISOVEREENKOMST 
De reisovereenkomst wordt geregeld door onze alge-
mene voorwaarden en voor wat betreft het maritiem
transport, door de algemene voorwaarden van de ver-
voerder over zee. De algemene voorwaarden van de
vervoerder primeren op onze algemene voorwaarden,
zonder echter meer rechten te kunnen verlenen aan de 
reiziger dan welke deze kan putten uit onze algemene
voorwaarden. 

7. FIT TO TRAVEL (FIT  OM TE CRUISEN)
Alle passagiers die onder medische behandeling zijn of 
gebruik maken van een rollator of rolstoel, moeten zich 
aan boord zelf kunnen redden. 
Passagiers met een lichamelijke beperking, gezond-
heidsproblemen die speciale zorgen aan boord ver-
eisen of een rolstoel of specifiek medisch apparaat
willen meenemen, dienen dit bij inschrijving schriftelijk 
aan All Ways te melden, zodat wij de cruisemaatschap-
pij en de busmaatschappij kunnen verwittigen en om
toestemming vragen. 
Al deze passagiers dienen vergezeld te zijn door een
reispartner die 100% verantwoordelijk is voor hulp en
bijstand tijdens de cruise, de excursies en in geval van 
een noodsituatie. 
Deze passagiers zijn welkom aan boord op voorwaarde 
dat zij ZELF de gangway kunnen op- en afwandelen
bij in- en ontscheping en ook tijdens de excursies. In-
dien dit niet het geval is, dan zal de rederij de klant
weigeren. 
Het gebruik van een rolstoel tijdens excursies wordt
sterk afgeraden. Vele excursies zijn niet geschikt voor
rolstoelen (veel trappen, oneffen terrein soms met hel-
lingen). 
In sommige havens is er ontscheping per tenders om
aan land te gaan. Dit is te gevaarlijk voor rolstoelpas-
sagiers. 
Elektrische rolstoelen of scooters zijn niet toegestaan
aan boord. 
Personen die omwille van lichamelijke beperkingen
assistentie op de luchthaven wensen, dienen dit ten
laatste 1 maand voor afreis schriftelijk aan All Ways
mee te delen. 

8. BELANGRIJK
De vaartijden worden onder voorbehoud doorgege-
ven. Ze worden zoveel mogelijk gerespecteerd, maar
de kapitein kan het vertrek vervroegen of verlaten om
navigatieredenen. Het vaarprogramma kan eveneens
gewijzigd worden indien weersomstandigheden of wa-
terpeil dit verplichten. 
Alle eventuele klachten dienen ons schriftelijk toe te
komen, ten laatste 20 dagen na terugkeer van de reis. 
Deze prijzen werden te goeder trouw berekend op basis 
van tarieven en wisselkoersen gekend op 31/01/2018. 

Brandstoftoeslagen bij de verschillende cruises zijn 
mogelijk na het verschijnen van deze brochure.

De foto’s en illustraties in deze brochure zijn niet con-
tractueel. Foto copyright : Visit Norway, I-stock, Shutter-
stock, Adobe.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BELANGRIJK

De Belgische wetgeving wordt aangepast vanaf 1 juli 2018 in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van  
25 november 2015 betreffende pakketreizen en gerelateerde reisservices, deze Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden worden aangepast aan de nieuwe wetgeving vanaf 1 juli 2018.




