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B DECK

Belangrijk :
Het Bridge-, Sun-deck en D-deck 
zijn alleen per trap bereikbaar 

LEGENDE
Geen symbool :  2 lage bedden 

● Tweepersoonsbed 

▲  2 lage bedden,
het 3e bed is een bovenbed 

PLAN VAN MS BERLIN

CATEGORIEËN

A   B deck

B   A deck

C   Main deck

D   Promenade deck

E   B deck

F   A deck

G   Main deck

H   Promenade deck

I   Bridge deck

J   Promenade deck

K   Bridge deck 

S    B deck

TECHNISCHE FICHE  

- Vlag: Malta
- Bouwjaar: 1980, renovatie in 2006 en 2014
- Lengte:  139m 
- Breedte: 17,5m   
- Gewicht: 9570 Ton
- Gemiddelde snelheid: 15 knopen
- Stabilisatoren
- Klasse: German Loyd
- Bemanning: 180 internationale 

personeelsleden

- Satelliet communicatie
- 7 dekken
- Aantal kajuiten: 206
- De liften hebben toegang tot elk dek, 

behalve tot het Bridge, Sun- en D-deck
- Aangepaste faciliteiten mindervaliden: 

neen
- Wasserij
- Ziekenboeg
- Netstroom: 220 V, 110 V in de badkamers
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"Aan boord kunt u genieten van een warme familiale sfeer"

THUISGEVOEL AAN BOORD

Individuele service 

Aan boord kunt u genieten van een warme familiale sfeer en krijgt u, in 
de mate van het mogelijke, een bijna individuele service waar rekening 
wordt gehouden met uw persoonlijke voorkeuren. Alles wordt in het 
werk gesteld om uw reis aangenaam en vlot te laten verlopen, en al 
snel voelt u zich verbonden met de andere gelijkgestemden die ook 
naar ontdekking aspireren van nieuwe landen en culturen. 
U kunt in alle rust genieten van tal van activiteiten. Gezellig samenzijn 
met nieuwe vrienden in één van de bars, geniet van de vele activiteiten 

Niets dan voordelen wanneer u deelneemt aan een cruise op een klein gezellig schip. De prachtige MS Berlin, biedt plaats 
aan 400 passagiers en kan makkelijk kleinere havens bereiken maar biedt ook een ongeëvenaarde persoonlijke service 
en een tastbare rust en stilte. De vriendelijkheid en de bekwaamheid van ons All Ways team, de warme, familiale en 
gemoedelijke sfeer aan boord, het behulpzaam en ervaren personeel zijn slechts enkele redenen waarom zoveel reizigers 
kiezen voor een All Ways cruise. 

overdag en 's avonds van de prachtige shows, ontleen een boek uit de 
uitgebreide bibliotheek of relax op een ligstoel op het zonnedek, zet 
uw blik op oneindig en vul uw longen met frisse lucht.

Het bezoeken van bijzondere en minder gekende plaatsen doet ons 
de drukte van de grotere havens vermijden. De kwaliteit, de variatie 
en de eigenheid van de excursies worden stuk voor stuk door ons 
professioneel team uitgezocht, rekening houdend met het belang van 
de bezienswaardigheden en de fl exibiliteit van het schip. 
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De vriendelijkheid en bekwaamheid van ons All Ways team zal u zeker appreciëren.

SERVICE MET EEN GLIMLACH

Tweetalige All Ways begeleiding en animatie 

Gedurende de ganse cruise wordt u met raad en daad bijgestaan 
door een zeer ervaren All Ways team. De animatieploeg zorgt voor 
een grote verscheidenheid aan activiteiten en alle informatie, menu’s, 
voordrachten, shows en presentaties worden altijd in beide talen 
aangeboden. 

Attent en hartelijk personeel aan boord

De Kapitein, Offi  cieren en de bemanning bieden u een eersteklas 
service en zijn uitgekozen voor hun professionalisme en zorgzame 
houding. De sfeer aan boord is informeel, warm en gastvrij en gewijd 
aan ontdekking, beleving en ontspanning. 

Tijdens onze All Ways cruises zult u zeker een aantal ‘repeaters’ aan boord treffen die de vriendelijkheid en bekwaamheid 
van de bemanning weten te appreciëren. Overal staan helpende handen klaar omdat het personeel de oprechte wens 
heeft om te behagen. Onze ervaren All Ways begeleiders zijn attent en vriendelijk, waarschijnlijk de grootste troef van 
onze cruises! Geen twijfel mogelijk dat uw reis dan ook optimaal verloopt. 

De bagagedrager zorgt voor uw koff ers en brengt die naar en van uw 
kajuit. ’s Avonds zijn uw plaatsen in het restaurant gereserveerd en 
wordt u door uw eigen kelner met de glimlach op uw wenken bediend.
Het cabinepersoneel houdt tot tweemaal per dag uw kajuit netjes en 
vervangt regelmatig uw handdoeken. 

Dagelijkse informatie

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 ontspanningsmogelijkheden waaraan u al dan niet kunt 
deelnemen. Dankzij het All Ways excursiebureau aan boord, kunt u 
het uitstappenprogramma raadplegen en eventueel ter plaatse nog 
excursies reserveren. 

Kortom, bij ons wordt u in de watten gelegd!
5
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ONTDEK DE ZIEL 
VAN DE BESTEMMINGEN

Zorgvuldige planning

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

Verschillende moeilijkheidsgraden

Of u nu 50+ bent, samen reist met kinderen of er liever sportief op 
uittrekt, in onze excursiebrochure vindt u voor elk wat wils. De juiste 
uitstap kiezen kan aan de hand van de classifi catie die All Ways zelf 
toekent. De keuze wordt opgedeeld in moeilijkheidsgraden gaande 
van gemakkelijk, gemiddeld tot moeilijk (van 1 tot 4). Deze classifi catie 
dient om u te helpen bij de keuze van uw excursies volgens uw 
verlangen en uw vermogen. 
Meestal staan ervaren Nederlandstalige lokale gidsen ter plaatse klaar 
om u te vergezellen en met kennis van zaken te woord te staan. 

U onderdompelen in de natuur en de culturele rijkdom van de bestemmingen is de specialiteit van All Ways. Bijna dagelijks 
kunt u op verkenning gaan zonder steeds uw koffer te hoeven pakken. De uitgebalanceerde excursies, die zorgvuldig 
worden uitgezocht door ons gespecialiseerd team, vormen één van de grootste troeven van All Ways cruises. Zowel natuur 
als cultuur komen aan bod, maar ook thema excursies, al dan niet in samenspraak met onze gastsprekers aan boord.  

Daar waar geen of niet voldoende Nederlandstalige gidsen beschikbaar 
zijn, vertalen onze All Ways begeleiders naar het Nederlands.  

Georganiseerde excursies

Overweeg eerder om u aan te sluiten bij een georganiseerde uitstap 
dan wel om op eigen houtje een bezoekplaats te ontdekken. Hou 
rekening met de volgende voordelen:
• De klanten die bij ons een excursie boeken hebben prioriteit om te

vertrekken 
• Zorgvuldig uitgekozen excursies bieden voor elk wat wils
• Buitengewoon goede lokale agenten met wie al jaren wordt

samengewerkt 
• Professionele lokale Nederlandstalige gidsen (of vertaling naar het

Nederlands) 
• Optimaal gebruik maken van de voorziene tijd, zodat combineren

van meerdere excursies soms mogelijk wordt

Meer informatie vindt u in de gedetailleerde excursiebrochure 
(eind november 2017).

"U onderdompelen in de natuur en de culturele rijkdom van de bestemmingen is de specialiteit van All 
Ways."
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GENIETEN AAN TAFEL

Cruise in volpension

Alle maaltijden zijn inbegrepen in de prijs van uw cruise en er wordt 
uiteraard rekening gehouden met uw opmerkingen: samen met 
vrienden aan tafel, speciaal dieet enz. 

Chefs aan boord

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 geraffi  neerd 
galadiner, de maaltijden zijn altijd evenwichtig klaargemaakt en 
worden met veel zorg opgediend. 

Hoofdrestaurant

Het restaurant is smaakvol en elegant ingericht. Hier kunt u terecht 
voor uw ontbijt in buff etvorm. De lunch en het avondmaal worden à 
la carte geserveerd. Voor uw ontbijt serveren wij heerlijke koffi  e en 
een uitgebreid buff et. Het ontbijt en lunch zijn in open zitting. Voor 
het avondmaal neemt u plaats aan uw vooraf gereserveerde tafel (2 

Tafelen is een van de geneugten die belangrijk zijn tijdens een cruise en zorgt voor een meerwaarde. Gedurende de 
cruise kunt u genieten van geraffineerde maaltijden. Van het ontbijt tot de laatavondsnack doet het personeel altijd zijn 
uiterste best bij het bereiden van een lekker gerecht. All Ways waakt over de kwaliteit van het eten met de grootste zorg.

diensten). Bij uw boeking nemen wij graag uw voorkeur op voor de 
zitting (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Ons opmerkzaam en 
gedienstig personeel bedient u attentvol.

Het buffetrestaurant Veranda

Van bij zonsopgang tot zonsondergang kan u in ons restaurant 
Veranda op het Promenade Deck van een buff etmaaltijd genieten. 
Hier kunt u dagelijks terecht voor een smaakvol buff et met ruime 
keuze aan warme en koude gerechten, pizza, pasta en verse soepen. 
Maar laat u zeker ook verleiden door onze grillspecialiteiten. Naar 
eigen zin kunt u binnen of buiten in de gezonde zeelucht en zon 
plaatsnemen. 

Galadiner met Kapiteinscocktail

Zoals het hoort op een volwaardig cruiseschip, wordt u in het begin 
van de cruise uitgenodigd voor een cocktail in het gezelschap van 
de Kapitein en zijn Offi  cieren, 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. 
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"Zowel overdag als 's avonds kunt u genieten van vele activiteiten."

Animatie tijdens de dag

Wat dacht u van een partijtje shuffl  eboard of scrabble, of neem deel 
aan de verschillende workshops, quizz'en en cocktaildemonstraties. 
Luister naar de voordrachten en de presentaties van onze gedreven 
gastsprekers. Haal uw hart op in onze fi tnesszaal. En er is nog zoveel 
meer.

Doet u het liever wat rustiger aan, dan kunt u terecht in de 
relax- en spa afdeling of kunt u zich even laten verwennen in het 
schoonheidssalon. Zonnekloppen, luilekkeren en van de buitenlucht 
genieten gebeurt op het Sun Deck of in de Berlin Lounge. U ziet, er is 
voor iedereen een perfecte activiteit aan boord.

Onze voordrachtgevers aan boord

Een van de redenen waarom onze klanten altijd opnieuw kiezen 
voor een All Ways cruise, is het niveau van onze voordrachtgevers 
die uitgezocht werden voor hun expertise en passie in hun 
gespecialiseerd onderwerp.

Omdat er zoveel te ontdekken is, streven wij ernaar om u de beste 
informatie te geven inzake cultuur, geschiedenis en fauna en fl ora van 
de bestemmingen. Dit wordt bereikt door de zorgvuldige selectie en 

ONTSPANNEND ENTERTAINMENT 
EN INSPIRERENDE ACTIVITEITEN
Elke dag kunt u op onze All Ways cruises deelnemen aan talrijke activiteiten en verwennerijen. Van ’s morgens tot ’s 
avonds staat ons sympathieke team klaar om te zorgen dat er afwisselende en ontspannende activiteiten aan boord 
worden georganiseerd. In de vooravond vindt u de gedetailleerde "All Ways Daily" in uw kajuit waarin alle activiteiten van 
de volgende dag worden voorgesteld. Indien gewenst kunt u dagelijks iets nieuws en verrassends proberen.

benoemingen van gastsprekers die met veel kennis, inzicht en passie 
boeiend over hun onderwerpen kunnen vertellen en inzicht geven in 
de plaatsen die we bezoeken. Na elke presentatie over een specifi ek 
thema kunt u met hen een praatje maken

Gezellige avonden

In onze lounge en Yacht Club kan u ‘s avonds nagenieten met een 
drankje in een ontspannen sfeer.  Aan boord bieden wij een ruim 
assortiment van cocktails, longdrinks, bieren, verse vruchtensappen 
en een fi jne selectie aan wijnen aan.

Ons showprogramma 

‘s Avonds broeit er wat in onze Sirocco Lounge. Dan komen 
onze artiesten aan bod en verwelkomen we u graag voor ons 
showprogramma.
Ons showteam verrast u elke avond met een fi jn repertoire aan dans- 
en luistermuziek in alle stijlen, van swing tot intieme 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.

11



Welkom 
aan boord 
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ZEEBRUGGE, UW INSCHEPINGSHAVEN

Luxeautocars

Onze vaste busmaatschappij is sinds jaren Toptours. Dit 
familiebedrijf is al 60 jaar actief en beschikt over een aantal 3 en 
4-sterren luxeautocars van 50 tot 80 zitplaatsen. Ze ondergaan 
grondige onderhoudsbeurten en worden regelmatig aan controles 
onderworpen om aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Alle 
bussen beschikken over het ABS-systeem, airco en toilet.
De vriendelijke chauff eurs staan steeds tot uw dienst en zorgen voor 
een aangename rit heen en terug.

Vervoer per luxeautocar 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). 

Het vertrek en de terugreis van onze 4 exclusieve zeecruises met de MS Berlin gebeurt vanuit de haven van Zeebrugge. 
We bieden een gratis transfer per luxe autocar aan vanuit de belangrijkste Belgische steden. Bij uw boeking hoeft u 
enkel de plaats van vertrek aan te geven en bij de reisdocumenten krijgt u het definitieve uur en bevestiging van de 
opstapplaats.

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. Bagagedragers 
staan klaar zodra u aankomt in de haven van Zeebrugge, zodat u zich 
niet verder hoeft te bekommeren over uw koff ers, die naar uw kajuit 
worden gebracht. Bij All Ways geniet u van een échte service van begin 
tot einde.

13
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Leg uzelf in de 
watten en geniet 
van exclusieve 
voordelen



Leg uzelf in de watten en geniet van exclusieve voordelen

VERWEN UZELF 
MET EEN ALL WAYS PACK
U wordt verwelkomd in uw kajuit met een fles “bubbels”, geen lange wachtrijen wanneer u in- en uitcheckt en u geniet van 
enkele verwennerijen. Indien u voor het All Ways pack kiest, dan biedt All Ways u een eenvoudige en voordelige formule 
aan om uw cruise nog aangenamer te maken.

ALL WAYS PACK
Boek nu uw “All Ways Pack”* en geniet van:

✔ Prioritaire check-in in Zeebrugge:  bespaar u het 
wachten aan de check-in en  scheep onmiddellijk 
in voor uw cruise.  

✔ Prioritaire ontscheping in Zeebrugge: geniet van 
een lekker kopje koffi  e  in een privé salon voordat 
u ontscheept.

✔ Een fl es «bubbels» in uw kajuit, op de dag van 
inscheping.

✔ Geniet van een aperitief-moment samen met 
All Ways en enkele offi  cieren in de Yacht Club 

✔ Ontvang een handige reisgids van de bestemming

✔ Belgische chocolade in de kajuit.

✔ Een exclusieve foto met de Kapitein 

✔ Een All Ways cadeau 

✔ Prioritaire keuze van de 1ste of de 
2de dienst voor uw diner in het 
restaurant. 

* Aantal plaatsen is beperkt per cruise.

Bent u geïnteresseerd in de All Ways Pack of in één van de drankenformules ? 
Kruis het vakje aan op uw inschrijvingsformulier. 

ALL WAYS PACK

120€
PER KAJUIT

15

ONZE DRANKENFORMULES 
Elke klant heeft  andere wensen, waaraan wij graag willen 
tegemoet komen. Vandaar dat wij u de mogelijkheid 
bieden om een drankenpakket aan een voordelig tarief 
te reserveren.  

“WIJN, BIER EN FRISDRANK“
Omvat een speciaal voor u geselecteerde rode en witte 
huiswijn, bier van de tap en non-alcoholische dranken 
tijdens lunch en diner.
Prijs per persoon per nacht : € 17

•  Deze formule is geldig tijdens lunch en diner, tijdens
de openingsuren van het hoofd- en buff etrestaurant
Verandah. Openingsuren staan vermeld in het
dagprogramma dat u dagelijks in uw kajuit ontvangt.

“ALL INCLUSIVE“
Omvat sterke drank (huismerk); bier van de tap; speciaal 
geselecteerd rode en witte huiswijn; champagne 

(huismerk); cocktails van Happy Hour menu; gemixte 
drankjes bestaande uit sterke drank (huismerk) en non-
alcoholische-dranken; bruis- en plat water: limonades; 
diverse sappen; vruchtensappen; non-alcoholische 
cocktails; fi lterkoffi  e en thee. 
Prijs per persoon per nacht: € 25

Voorwaarden drankenformules:
De drankenpakketten dienen vooraf gereserveerd en 
betaald te worden voor de volledige duur van de cruise. 
Alle personen van dezelfde kajuit dienen dezelfde 
formule te reserveren.

Dranken worden per glas geserveerd. Een glas per 
klant. Het vooraf gereserveerde drankenpakket kan 
niet overgedragen worden op een andere persoon.  
Terugbetaling is niet mogelijk.

Raadpleeg de gedetailleerde voorwaarden op onze 
website! 
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MS Berlin beschikt over alle faciliteiten en comfort dat ook grote 
cruiseschepen bieden. Dankzij haar klein formaat, neemt zij u mee 
in kleinere, minder bekende havens en biedt u de gelegenheid om 
de mooiste steden te bezoeken en het massatoerisme van de grote 
toeristische trekplijsters te vermijden.

Met haar 206 comfortabele kajuiten, waarvan 158 met zeezicht, voelt 
u zich meteen thuis.   

De MS Berlin beschikt over 2 restaurants : een Hoofdrestaurant en 
het Veranda Buff etrestaurant dat u de mogelijkheid biedt om binnen  
of buiten te eten. U kan ook terecht in een van onze mooie bars en 
lounges: de Yacht Club, de ruime Sirocco Lounge en de gloednieuwe 
Berlin Lounge op het Sun Deck. Het schip beschikt ook over een (klein) 
openlucht zwembad en andere faciliteiten zoals fi tness, spa en sauna 
en een ruime bibliotheek. Massages en gelaatsbehandelingen zijn ter 
beschikking (betalend).

Een ander pluspunt zijn de enorme open ruimtes op het bovenste 
Sun Deck en op het Promenade Deck. Het zijn prachtige uitkijkpunten 
tijdens het aanmeren of afvaren in de verschillende aanleghavens en 
vooral om spectaculaire zonsondergangen te beleven.

Faciliteiten aan boord 

■ 2 Restaurants
■ 3 bars
■ Showlounge
■ Bibliotheek met

internetruimte
■ Buitenzwembad
■ Fitnesscentrum

■ Schoonheidssalon
■ Excursiebureau
■ Receptie
■ Boetiek
■ Ziekenboeg

MS BERLIN
EEN SCHIP OP MENSENMAAT 
De MS BERLIN is een klein schip “op mensenmaat”. Dit cruiseschip kan aan maximaal 400 passagiers plaats bieden, 
waardoor er aan boord een gezellige en warme sfeer heerst. Dit verbazingwekkende schip van FTI Cruises vormt 
een perfecte combinatie van kleinschaligheid en gevarieerde faciliteiten. Het huiselijke karakter is de grootste 
aantrekkingskracht van de MS Berlin. 



EEN RUIME KEUZE AAN KAJUITEN
De MS 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 bedden (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

K
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

J
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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 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

I
H

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

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

GF

SE

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

DCBA
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De Yacht Club
In onze Yacht Club, een stijlvolle bar, kunt u de dag bij een heerlijk glaasje afronden. Wij verwelkomen u graag met stemmige pianomuziek of voor 
een dansje op de tonen van ons orkest. Hier kunt u, na een dag vol ontdekkingen, genieten van een cocktail vooraleer u tevreden en voldaan 
terugkeert naar uw kajuit.

FACILITEITEN AAN BOORD VAN MS BERLIN

20



De Sirocco Lounge
Onze grootste publieke ruimte aan boord 
van de MS Berlin is de Sirocco Lounge met 
een gezellige bar, dansvloer en theater. 
In de Sirocco Lounge kan u terecht voor 
ontmoetingen met onze reisleiders of 
voor boeiende voordrachten door onze 
gastsprekers. ‘s Avonds bieden wij hier shows 
en entertainment. 

Het buffetrestaurant Veranda
Van bij zonsopgang tot zonsondergang kan u in ons restaurant Veranda op het Promenade 
Deck van een buffetmaaltijd genieten. Naar eigen zin kunt u binnen of buiten in gezonde 
zeelucht en zon plaatsnemen. 

De Berlin Lounge
Op het bovenste dek, ons Sun deck, bevindt zich de Berlin Lounge waar u overdag kan genieten 
van de zon en bij avond, met een cocktail in de hand, van een sterrenhemel.  

De Bibliotheek
Aan boord van MS Berlin is het zalig 
ontspannen in onze grote bibliotheek (200 
m²), een stijlvolle ruimte met de allures van 
een Gentlemans Club. Een rijk aanbod van de 
beste boeken worden er u gratis ter inzage 
aangeboden.  

Hoofdrestaurant
Hier kunt u terecht voor uw ontbijt in buffetvorm, lunch en avondmaal worden à la carte 
geserveerd. 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 beschikbaarheid). 

Fitness & Wellness 
In onze Fitness & Wellness kunnen onze 
gasten gratis terecht. Of wat dacht u van 
heerlijk ontspannen in onze sauna na een 
boeiende excursie? Ontdek ook onze Fitness 
voor uw dagelijkse oefeningen. Mits toeslag 
kan u hier terecht voor een massage. Aan 
boord hebben wij ook ons Schoonheids- en 
Kapperssalon waar u (mits toeslag) terecht 
kan. 
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Inbegrepen.

Vervoer per luxeautocar vanuit de belangrijkste Belgische en 
Nederlandse steden naar Zeebrugge en terug

De cruise zoals beschreven in de kajuit van de gekozen categorie

All Ways cocktail

Alle maaltijden: ontbijt, middagmaal hetzij in het restaurant 
of aan het buff et, namiddag koffi  e, thee en gebak, diner met 
keuzemenu en laatavondsnacks

Captain’s Cocktail & Gala Diner

Koffi  e- en theestation tijdens de dag (zelfbediening)

Fooien voor het boordpersoneel

Een uitgebreid programma lezingen door onze gastsprekers

Dagelijkse avondshows en animatie overdag

Gebruik van sauna, gym, ligstoelen en zwembad

Tweetalige All Ways begeleiding (Nederlands/Frans)

Haventaksen

BTW

Niet Inbegrepen.

Dranken (drankenpakket mogelijk mits toeslag, zie info pagina 
15) 

Verzekeringen (wel sterk aangeraden)

Facultatieve excursies

Persoonlijke uitgaven

Eventuele brandstoftoeslag  na 31/01/2017

Onze kortingen

Reserveer vroeg en betaal minder!
Vroegboekkorting geldig tot 31/01/2018: 
■ Korting van € 75 p.p. op buitenkajuiten (cat E tot K)

Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Maximaal 2 personen per 
kajuit.

Kinderen die tijdens de cruise jonger dan 16 jaar zijn 
en de kajuit delen met twee volwassenen: gratis behalve haventaksen 
en transport. Max. 2 kinderen/kajuit : zie prijstabel.

5% korting indien u als reizend koppel in 2018 uw 25, 30, 40, 50 of 
60ste huwelijksverjaardag viert – op vertoon van een kopie van de 
huwelijksakte bij inschrijving (niet cumuleerbaar met andere kortingen 
– maximaal 2 personen per kajuit).

5% korting voor huwelijksreizen die plaatsvinden binnen 12 maanden 
die volgen op het huwelijk – op vertoon van een offi  cieel document bij 
inschrijving (niet cumuleerbaar met andere kortingen – maximaal 2 
personen per kajuit)

5% korting indien u twee of meer exclusieve cruises aan boord van 
de MS Berlin reserveert in 2018 (niet cumuleerbaar met andere 
kortingen).

➜  3de volwassene in de kajuit: 20% korting.
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PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING 
Omdat wij het schip volledig in eigen handen hebben, kunnen wij u de beste prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden. Met All 
Ways staat u niet voor verrassingen. Wij werken altijd met pakketprijzen voor onze exclusieve cruises. Hieronder vindt u 
een complete lijst van wat er allemaal inbegrepen is in uw reis.
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DAG 1 - Maa. 02 juli  > ZEEBRUGGE
Transfer per luxe autocar vanuit de 
belangrijkste Belgische en Nederlandse steden 
naar Zeebrugge. Inscheping en afvaart om 
14.00.

DAG 2 - Din. 03 juli  > OP ZEE

DAG 3 - Woe. 04 juli > LERWICK (Shetland 
Eilanden, Groot-Brittannië)
Aanmeren van 08.30 tot 15.00.
De Shetlandeilanden zijn al eeuwenlang het 
middelpunt van de Noordelijke zeeën. Eén van 
de grote aantrekkingspunten van dit eiland, 
is vooral zijn indrukwekkende 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.

DAG 4 - Don. 05 juli > OP ZEE

 Zeebrugge

Rosyth 

Kirkwall 

  Heimaey 
Eiland

Reykjavik 

Gründarfjordur 

Djupivogur 

Thorshavn 

 Lerwick

Husavik

FAROËR

SHETLAND

IJSLAND
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IJSLAND, LAND VAN VUUR EN IJS 
PUUR NATUUR MET EEN VLEUGJE CULTUUR !
15 DAGEN / MS BERLIN•••• VAN MAANDAG 2 TOT MAANDAG 16 JULI 2018

Ontdek het geologische wonderland, IJsland : een eiland boordevol vulkanen, kristalhelder water en mysterie. Hier 
vormen dampende vulkaanlandschappen, spuitende geisers, gele zwavelbronnen, roodgekleurde lava, donderende 
watervallen, 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 fantastische 
Godenwaterval, “Godafoss”. U ziet eveneens de ongelofelijk mooie Shetland- en Faeröer eilanden, met hun buitengewone 
flora en fauna alvorens uw cruise in schoonheid te eindigen in Schotland’s charmante hoofdstad, Edinburgh !

LERWICK

PAPEGAAIDUIKER



DAG 5 - Vrij. 06 juli > DJUPIVOGUR 
(IJsland)*
Aanmeren van 05.30 tot 17.30.
Djupivogur is een waar pareltje, dat goed 
verborgen ligt tussen rotsen en kliff en, die haar 
een geheel eigen en uniek karakter geven. 
De regio waardoor ze omgeven wordt is van 
een adembenemende schoonheid, met een 
uniek landschap vol contrasten : prachtige, 
ongerepte gebieden, grimmige lavaformaties 
en weelderig beboste valleien. 
De stad beschikt over mooie houten huisjes, 
waaronder enkelen uit de 19e eeuw, die een 
bezoek meer dan waard zijn. De buitengewone 
natuur die Djupivogur omgeeft, draagt bij 
aan de talrijke en diverse vogelsoorten die 
hier aanwezig zijn. Maak een boottocht op 
de Jökulsárlón  glaciale rivierlagune, omgeven 
door majestueuze ijsbergen en vaar tussen het 
blauwe, witte en zwarte ijs. 
Echter het absolute hoogtepunt van deze 
stop is zonder twijfel de gletsjer “Vatnajökull”, 
de derde grootste ijskap, op Antarctica en 
Groenland na, die maar liefst 8% van het land 
bedekt. 
*Ontscheping met sloepen 

DAG 6 - Zat. 07 juli > HUSAVIK (IJsland)
Aanmeren van 11.00 tot 18.30.
Húsavik staat bekend als de eerste plaats in 
IJsland waar een nederzetting werd gebouwd. 

geothermisch actief gebied Geysir die zijn 
naam te danken heeft aan de spuitende 
warmwaterbronnen, of “geisers” die u hier kan 
terugvinden. 

DAG 9 - Din. 10 juli > HEIMAEY 
(Vestmannaeyjar archipel -IJsland)
Aanmeren van 08.00 tot 18.00.
Het eiland Heimaey is het enige bewoonde 
eiland in de Vestmanna archipel en bestaat 
nog steeds dankzij haar bevolking en 
internationale hulp die na de uitbarsting van 
de vulkaan Helgafell in 1973 de lavastroom 
gestopt hebben. Het 13 km grote eiland is nu 
een ornithologisch paradijs.

DAG 10 - Woe. 11 juli > OP ZEE

DAG 11 - Don. 12 juli > THORSHAVN 
(Faeröereilanden)
Aanmeren van 07.00 tot 14.00 
In het noordoosten van de Atlantische 
Oceaan, halfweg tussen de Shetland-eilanden 
en IJsland, liggen de Faeroëreilanden. Deze 
eilandengroep van 18 kleine eilandjes telt 
slechts 43.000 inwoners maar bezit het hart en 
de trots van de natie. Maak gebruik van deze 
ochtend om de typische dorpjes Kirkjubour en 
Kvivik te bezoeken, en ontdek de imposante 
ruïnes van de 13de eeuwse Sint-Magnus 
kathedraal. Of maak een boottocht langs  de 
indrukwekkende kliff en en ontelbare grotten 
van Vestmanna.

DAG 12 - Vrij. 13 juli > KIRKWALL (Orcaden)
Aanmeren van 08.00 tot 14.00 
De Orcaden verrassen en laten u sprakeloos 
achter ! Geniet van een prachtig uitzicht 
op getormenteerde rotsen, prehistorische 
dorpen van meer dan 5000 jaar oud, 
mysterieuze menhirs, vreemde vogels, 
gezonken slagschepen... In Kirkwall hebt u een 
uitgebreide keuze aan interessante excursies, 
met voor elk wat wils : een verbazingwekkende 
diversiteit aan “wildlife”, adembenemende 
panorama’s en een waaier aan historische 
bezienswaardigheden.

DAG 13 - Zat. 14 juli > ROSYTH voor 
EDINBURGH (Schotland)
Aanmeren van 08.30 tot 19.00 
Als de zon schijnt, is Schotland ongetwijfeld 
één van de mooiste landen ter wereld en 
heeft het een onvergelijkbaar licht! Edinburgh 
bestaat uit twee afzonderlijke wijken: de 
hoog gelegen Old Town (oude stad) met het 
middeleeuwse centrum aan de zuidkant en 
de 18e-eeuwse New Town (nieuwe stad) ten 
noorden daarvan. Breng zeker een bezoek aan 
het Kasteel van Edinburgh.

DAG 14 - Zon. 15 juli > OP ZEE

DAG 15 - Maa. 16 juli > ZEEBRUGGE
Aankomst voorzien omstreeks 08.00. 
Ontscheping na het ontbijt. Per luxeautocar 
wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats. 

N.B.: Alle excursies zijn facultatief. Raadpleeg onze 
gedetailleerde excursiebrochure (eind november 2017)

In 870, is een Zweedse zeeman terecht 
gekomen in IJsland, op een onbewoond 
en naamloos eiland. Hij stichtte hier een 
nederzetting in het dorp dat vandaag Húsavik 
genoemd wordt. De locatie bij uitstek om 
walvissen te spotten! Bewonder hier eveneens 
de indrukwekkende Dettifoss waterval, een 
waterval die in volume de grootste van Europa 
is of de alombekende Godafoss waterval, ook 
wel “Godenwaterval” genoemd. Observeer een 
verscheurd vulkaanlandschap rondom het 
Myvatn meer. 

DAG 7 - Zon. 08 juli > GRUNDARFJORDUR 
(IJsland)
Aanmeren van 15.30 tot 21.30.
Gründarfjordur is een haven in het westen, 
aan de noordkust van de gelijknamige fjord 
die gemakkelijk te bereiken is. Het situeert 
zich op het schiereiland Snaeff elsnes en 
wordt omgeven door uitzonderlijk mooie 
vulkanische bergen. U kan zich begeven naar 
de Snaefellsjokull, die door velen beschouwd 
wordt als de mooiste gletsjer van IJsland. Jules 
Verne gaf grote bekendheid aan deze berg 
door het schrijven van zijn roman “Reis naar 
het centrum van de aarde”. De ornithologen 
onder u kunnen naar het zuiden trekken, naar 
de eilanden van Breidafjördur, waar u met een 
beetje geluk papegaaiduikers, aalscholvers, 
zeehonden en zeearenden te zien krijgt. 

DAG 8 - Maa. 09 juli > REYKJAVIK (IJsland)
Aanmeren van 07.30 van 20.00.
IJsland is één van de weinige landen ter wereld 
waar het vulkanisme nog het meest actief is. 
U ziet het aan de spectaculaire landschappen: 
lava, warme bronnen en geisers. Reykjavik, 
«de baai van de rook», is de meest noordelijke 
hoofdstad van de wereld. 
Bewonder tal van natuurlijke 
bezienswaardigheden, waaronder de Gullfoss 
waterval, de mooiste waterval van IJsland die 
zijn naam van “Gouden Waterval” te danken 
heeft aan de regenboog die verschijnt tijdens 
zonnig weer. Breng ook een bezoek aan het 
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REYKJAVIK - GODAFOSS WATERVAL

GRUNDARFJORDUR - SNAEFELLSJOKULL



HOOGTEPUNTEN

• De schilderachtige Shetlandeilanden
• De Vatnajökull gletsjer in Djupivogur
• Het Myvatn meer en de Godafoss-

waterval te Husavik
• Reykjavik, de stad van geisers 
• Vestmannaeyjar-archipel en 

Faeröereilanden
• Edinburgh, hoofdstad van Schotland

VROEGBOEKKORTING 

Geldig tot 31/01/2018 

Korting van € 75 p.p. op 
buitenkajuiten (cat E tot K) 

Niet cumuleerbaar 
met andere kortingen.

Maximaal 2 personen per kajuit.

In de prijs inbegrepen, niet 
inbegrepen en kortingen: zie p. 23. 
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CAT. BESCHRIJVING BEZET. PRIJS P.P. IN € 

A Binnenkajuit Standaard – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 2.830

B Binnenkajuit Comfort – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 3.030

C Binnenkajuit Superieur – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 3.290

D Binnenkajuit Premium – 2 lage bedden 2 € 3.490

E Buitenkajuit Standaard – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 3.650

F Buitenkajuit Select – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 3.900

G Buitenkajuit Comfort – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 4.100

H Buitenkajuit Superieur – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 4.260

I Buitenkajuit Premium – 2 lage bedden of 1 groot bed 2 € 4.480

J Junior Suite – 2 lage bedden 2 € 5.030

K Grote Suite – 1 groot bed 2 € 5.790

S Single Buitenkajuit Standaard 1 € 5.890

Kinderen < 16 jaar GRATIS aan boord (haventaksen en vervoer te betalen: € 400).
3de persoon in de kajuit (> 16 jaar): 20% korting. 
Tweepersoonskajuit voor alleengebruik: supplement op aanvraag.
Mogelijkheid om een kajuit te delen: op aanvraag.

JACKIE VAN GOETHEM
Jackie Van Goethem behaalde in 1969 aan 
de Universiteit Gent zijn titel van doctor in 
de zoölogische wetenschappen. Zijn loop-
baan in het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen telt meer dan 42 
jaar, waarvan bijna 30 jaar als hoofd van het 
departement ongewervelden en 20 jaar als plaatsvervangend di-
recteur. Jackie is een fervent natuurexplorator en wereldreiziger. 
Jackie is auteur of coauteur van 200 publicaties over biodiversiteit.

LIEVEN DE SCHAMPHELAERE
Lieven De Schamphelaere is voorzitter van 
Natuurpunt, de grootste terreinbeheren-
de vereniging in Vlaanderen die meer dan 
100.000 leden telt en met duizenden vrijwil-
ligers 23,000ha  natuurgebied beheert. Lie-
ven'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 fi nanciële sector en als docent bij de Lessius Hoge-
school leidt hij nu een familiale KMO.

MIKE LOUAGIE
Twee passies heeft Mike Louagie: fotografi e 
en de zee. Sinds meer dan 25 jaar combi-
neert hij beiden in een uiterst boeiend leven 
als freelancer. Als geboren Oostendenaar 
was zijn eerste klant de Oostende - Dover fer-
ry lijn. Van de ferry's kwam hij terecht in de wereld van de cruises, 
eerst als fotograaf, later ook als schrijver. Zijn reportages worden tot 
in Japan gepubliceerd. In 2009 werd hij ook hoofdredacteur voor 
een internationaal cruise & ferry vakblad dat in Zweden wordt uitge-
geven. Mike woont sedert enkele jaren in Gent, tenminste als hij niet 

aan het cruisen is. Aan boord zal hij zowel spreekbeurten geven in 
verband met fotografi e als over de maritieme wereld.

KATRIEN EN LAURA
Laura De Boeck is hoofdbarista bij OR Cof-
fee in Gent. In 2016 werd ze Belgisch kam-
pioen Brewers cup en eindigde ze 19de op 
het Wereldkampioenschap in Dublin. Ze is Q 
grader, wat het hoogst mogelijk sensorische 
diploma is binnen de koffi  e-industrie.
Katrien Pauwels is samen met haar partner, 
Tom Janssen eigenaar van OR Coff ee. OR 
Coff ee telt 4 koffi  ebars (Gent en Brussel), 
een eigen branderij, een barista trainings-
centrum en importeert de bonen recht-
streeks vanop de plantage naar België.

BRUNO BREL
Bruno Brel is geboren in 1951 in Brussel. 
Op de leeftijd van amper 16 jaar, treedt 
hij in de voetsporen van zijn alombekende 
oom Jacques, in de wereld van de Franse 
chansons. Na tal van lokale etablissementen 
afgeschuimd te hebben, in Brussel, Parijs en 
Montréal, heeft hij nu zijn pijlen gericht op theaterzalen en cultu-
rele centra in meer dan 24 landen. Deze singersongwriter heeft 
intussen 6 albums uitgebracht. Ook als schrijver van romans, no-
velles en scenario’s komt hij ruimschoots aan de bak. Hij verdeelt 
zijn tijd tussen het schrijven en zijn concerten. Daarnaast aarzelt 
hij niet om een ode aan zijn oom te brengen in één van zijn vele 
shows. 

ONZE VOORDRACHTGEVERS AAN BOORD

ONZE ARTIEST AAN BOORD



Exclusieve All Ways Zeecruises 2018:  

IJSLAND, land van vuur en ijs, in samenwerking met natuurpunt 

Datum : 02/07/2018 – 16/07/2018 

Hoe uw excursies reserveren ?  
Vul het inschrijvingsformulier in met uw naam, kajuitnummer en excursiekeuze en bezorg dit vooraf aan uw 
reisagentschap per post, mail of kom langs. Het totale bedrag van de excursies wordt vermeld op uw bevestiging. Om uw 
reservatie te garanderen dient u een voorschot van 30% op het totaalbedrag van de door u gereserveerde excursies te 
betalen. Van zodra wij het voorschot ontvangen, bezorgen wij u de bevestiging van uw reservatie. Het resterende bedrag 
dient u met uw saldofactuur te betalen. 





Keuze van de bijkomende diensten 

PLAATS VAN VERTREK EN/OF AANKOMST 
Prijs per persoon Pers. 1 Pers. 2 

Heen : vanuit Antwerpen inbegrepen   
Heen : vanuit Brussel inbegrepen   
Heen : vanuit Charleroi (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Heen : vanuit Gent inbegrepen   
Heen : vanuit Hasselt (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Heen : vanuit Luik inbegrepen   
Heen : vanuit Bergen inbegrepen   
Heen : vanuit Moeskroen inbegrepen   
Heen : vanuit Namen (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Heen : vanuit Oostende inbegrepen   
Heen : eigen vervoer naar de haven van Zeebrugge inbegrepen   
Terug : naar Antwerpen inbegrepen   
Terug : naar Brugge (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Terug : naar Brussel inbegrepen   
Terug : naar Charleroi (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Terug : naar Gent inbegrepen   
Terug : naar Hasselt (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Terug : naar Luik inbegrepen   
Terug : naar Bergen inbegrepen   
Terug : naar Moeskroen inbegrepen   
Terug : naar Namen (vanaf 15 deelnemers) inbegrepen   
Terug : naar Oostende inbegrepen   
Terug : eigen vervoer vanuit de haven van Zeebrugge inbegrepen   

All Ways Pack (per kajuit) 120 €  
Drankenformule 1 : « Wijn, bier en frisdrank »   17 € X 14d 238 €   
Drankenformule 2 : « ALL INCLUSIVE»   25 € X 14d 350 €   
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1) Inschrijvingen
De inschrijving wordt als definitief be-
schouwd na  ontvangst van een voorschot 
van 30 % van de totale reissom + het volle-
dige bedrag van de eventuele verzekering. 
Het totaalbedrag moet uiterlijk 8 weken vóór 
vertrek betaald zijn. 

2) Formaliteiten (op moment van bro-
churedruk) 
- MS Berlin : IJsland, De mooiste Noorse fjorden, 
Keltische Charmes - MS Belle de l'Adriatique : 
Adriatische kustcruise. Deelnemers met Belgi-
sche en Nederlandse nationaliteit en uit de 
Europese Unie hebben een geldige identi-
teitskaart nodig. 
- Cruise Baltische Symfonie: Deelnemers met 
Belgische en Nederlandse natio naliteit en uit 
de Europese Unie moeten in het bezit zijn 
van een internationaal paspoort dat ten min-
ste tot 6 maanden na de terugkeer geldig is. 
Passagiers die deelnemen aan de georgani-
seerde excursies in Sint-Petersburg hebben 
geen individueel visum nodig. Passagiers die 
alleen aan wal wensen te gaan, zonder geor-
ganiseerde excursie, dienen in het bezit te 
zijn van een individueel visum voor Rusland. 
All Ways kan zorgen voor het visum op voor-
waarde dat All Ways 2 maanden voor vertrek 
in het bezit is van: geldig internationaal 
paspoort, 1 kleurenpasfoto, een ingevuld en 
getekend visumaanvraagformulier en een 
attest (getekend door de verzekeringsmaat-
schappij) met bewijs van een bijstandsverze-
kering voor Rusland en duidelijke vermelding 
van de naam en voornaam van elke reiziger 
(bij de dames : meisjesnaam) alsook de exac-
te datum van vertrek en terugreis (alleen 
voor de personen die niet bij All Ways een 
Top Selection 6% of een Exclusive Selection 
8% van Allianz gereserveerd hebben). Prijs 
per persoon op 31 maart 2017: € 140 p.p. 
Passagiers die zelf voor uw visum wensen te 
zorgen, moeten door All Ways een individue-
le uitnodiging laten aanvragen in Rusland. Er 
zal  een administratiekost van € 25 p.p. aan-
gerekend worden (prijs op 31 maart 2017). 
Alle minderjarigen moeten in het bezit zijn 
van hun Kids-ID (identiteitskaart met foto) of 
hun eigen internationaal paspoort (voor de 
cruise de mooiste Baltische steden). Min-
derjarigen 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 ver-
trek: 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 aangerekend (zie 
hierna). In geval van annulatie van slechts 1 
persoon in een tweepersoonskajuit, zullen 
de annulatiekosten gelden voor de persoon 
die annuleert.De andere persoon zal het 
single supplement aangerekend worden. 

De annulering dient ons schriftelijk door-
gegeven 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 uitgeschreven 
vlieg- of treinbiljetten. Bij minder dan een 
maand voor vertrek: € 125 p.p. + de wer-
kelijke kosten die een wijziging met zich 
meebrengt, waaronder o.a. 100 % kosten 
voor uitgeschreven vlieg- of treinbiljetten. 
Indien de gevraagde wijziging niet kan wor-
den uitgevoerd en een annulering tot gevolg 
heeft, zijn de bovenvermelde kosten van 
toepassing. 

5) Verzekeringen
We raden u ten zeerste aan om een verze-
kering te nemen. Deze dient op het moment 
van inschrijving onderschreven te worden. 
Onze formules in samenwerking met : 

ALLIANZ: 
ALL WAYS EXCLUSIVE SELECTION
Annuleringsverzekering, assistance perso-
nen, bagage (max. € 1.250 p.p.), compen-
satiereis, kapitaal reisongevallen, home 
assistance en assistance voertuigen (+ uitge-
breide voorwaarden zoals vooraf bestaande 
ziektes gedekt):  
8 % van de reissom. Uitbreiding ‘natuurram-
pen’: toeslag van € 7 p.p. 

ALL WAYS TOP SELECTION 
Annuleringsverzekering, assistance perso-
nen, bagage (max. € 1.250 p.p.), compen-
satiereis, kapitaal reisongevallen, home 
assistance en assistance voertuigen : 6 % 
van de reissom. 

ALL WAYS SELECTION
Annuleringsverzekering , bagage (max. € 
1.250 p.p.) en compensatiereis: 5 % van de 
reissom De algemene verzekeringsvoor-
waarden zullen u bij inschrijving worden 
overhandigd of opgestuurd worden met de 
bevestiging. Indien u ze niet ontvangt, gelie-
ve ze dan binnen de 7 dagen aan te vragen. 

6) Garantiefonds
All Ways is aangesloten bij 
het Garantiefonds Reizen:  
Metrologielaan 8 - 1130 
Brussel. 

7) Reisovereenkomst
De reisovereenkomst wordt geregeld door 
onze algemene voorwaarden en voor wat 
betreft het maritiem transport, door de 
algemene voorwaarden van de vervoerder 
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. 

8) 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 be-
perking, gezondheidsproblemen die 
speciale zorgen aan boord vereisen of 
een rolstoel of specifiek medisch ap-
paraat 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 bij-
stand 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 excur-
sies. Indien 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 rolstoe-
len (veel trappen, oneffen terrein soms 
met hellingen). 
In sommige havens is er ontscheping 
per tenders om aan land te gaan. Dit is 
te gevaarlijk voor rolstoelpassagiers. 
Elektrische rolstoelen of scooters zijn 
niet toegestaan aan boord. 

Personen die omwille van lichamelijke 
beperkingen assistentie op de lucht-
haven wensen, dienen dit ten laatste 
1 maand voor afreis schriftelijk aan All 
Ways mee te delen. 

9) Belangrijk
De vaartijden worden onder voorbehoud 
doorgegeven. Ze worden zoveel mogelijk 
gerespecteerd, maar de kapitein kan het 
vertrek vervroegen of verlaten om navigatie-
redenen. Het vaarprogramma kan eveneens 
gewijzigd worden indien weersomstandig-
heden of waterpeil dit verplichten. Alle even-
tuele 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 31/01/2017. 
Brandstoftoeslagen bij de verschillende 
cruises zijn mogelijk na het verschijnen van 
deze brochure. 

De foto’s en illustraties in deze brochure zijn 
niet contractueel. 
Foto copyright : Visit Norway, I stock, Shut-
terstock, Adobe, Visit Denmark, Image Bank 
Zweden, image bank Finland  

Bijzondere voorwaarden



Het verlangen om te cruisen, is het verlangen om 
het land vanop de zee te ontdekken 
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