
 

 

CroisiEurope stelt u een Super Last Minute voor 

naar het Oude Land van de Moren.  

Vertrek met 2 en betaal € 860.50 per persoon ipv € 1383 (*) 

Inclusief : cruise, dubbele kajuit op basis van het benedendek, Volpension, dranken bij de 

maaltijden EN aan de bar, alle excursies, vluchten, taksen, bagage, transfers, bijstands- en 

repatriëringsverzekering  

(*) 2 gratis kinderen tem 16 jaar in een aparte kajuit per1 betalende volwassene op basis van benedendek op het cruisegedeelte.  

  

Andalusië : traditie, gastronomie en flamenco  

Van 02 tem 09 augustus 2018  
  

Brussel - SEVILLA - GRANADA - CORDOBA - CADIZ - JER EZ – SEVILLA - Brussel  

  

 
  



Dag 1: Brussel - SEVILLA 

Vlucht en transfer naar Sevilla. Onthaal aan boord vanaf 17u. Intrek in de kajuiten en voorstelling 
van de bemanning. Welkomstcocktail. Diner aan boord. Vrije avond. Aanlegplaats voor de nacht. 

Dag 2: SEVILLA - CADIZ 

Ontbijtbuffet aan boord. Geleid bezoek te voet aan Sevilla . Vertrek op ontdekking van deze 
prachtige stad. Terugkeer aan boord omstreeks 13u. Afvaart van de cruise en middagmaal aan 
boord. We varen over de grote stroom en u kan er een ongerepte natuur bewonderen waar de 
katoen- en de rijst-velden samengaan met een uitzonderlijke fauna. We varen voorbij het Park 
van Donana , beschermd door de Unesco als "natuurreservaat van de Biosfeer” en Sanlucar de 
Barrameda . Aankomst in de loop van de avond in Cadiz . Avondmaal aan boord. Om de avond in 
schoonheid te eindigen, begeleidt onze hostess u op ontdekking van Cadiz "by night”. 

Dag 3: CADIZ 

Ontbijtbuffet aan boord. In de voormiddag, vertrek voor de excursie naar Jerez , hoofdstad van 
de wijn en het paard en wieg van de Flamencozang. Met een panoramische rondrit komt u langs 
de Alcazar, de kathedraal. Het bezoek wordt voortgezet langs een "ganaderia” (stierenfokkerij). In 
de namiddag, geleid bezoek aan Cadiz  te voet waarbij u de culturele en historische rijkdom zal 
kunnen bewonderen. Diner onder het Spaans thema  en flamenco avond. 

Dag 4: EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Volpension aan boord. In het gezelschap van onze animatrice, bezoek aan de bodega Osborne 
en degustatie van lokale wijnen*. We varen naar Isla Minima. Bezoek een echte Andalusische 
hacienda in Isla minima gelegen langs de Guadalquivir, gevolgd door een paardenshow. 

Dag 5: SEVILLA - GRANADA - SEVILLA 

Na het ontbijtbuffet aan boord, vertrek per autocar voor de excursie naar Granada.  Geleid 
bezoek aan de stad. Middagmaal in een restaurant in Granada . In de vroege namiddag vrije tijd 
in Granada , vervolgens terug per autocar naar Sevilla . Avondmaal aan boord en vrije avond. 

Dag 6: SEVILLA 

Ontbijtbuffet aan boord. Vertrek per autocar voor de excursie naar een natuurpark , bezoek met 
een bosgids. Vervolgens trekken we naar een observatiesite voor vogels. Terugkeer aan boord 
voor het middagmaal. Vrije namiddag in Sevilla . Gala avond. 

Dag 7: SEVILLA - CORDOBA 

Ontbijtbuffet aan boord. Vandaag vertrekken we voor een bezoek aan Cordoba . Vertrek 's 
morgens met de autocar richting Cordoba , de Kaliefenstad. Geleid bezoek  aan de stad met de 
moskee-kathedraal; de Judéria, de oude Joodse wijk met de witte en bebloemde straatjes. 
Middagmaal met als specialiteit "tapas” in een restaurant. Namiddag, vrije tijd en terugkeer naar 
Sevilla waar het schip is aangemeerd. Latino-Cubaanse avond aan bord. 
  



Dag 8: SEVILLA - Brussel 

Ontbijtbuffet aan boord. Ontscheping om 9u. Transfer en terugvlucht naar Brussel. Einde van 
onze diensten 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prijs per volwassene benedendek: € 1045 

Aangeboden voor kinderen tot 16 jaar (behalve vluch t, excursies en transfer)  

Toeslag PP tussendek: € 185  

Toeslag PP bovendek: € 249 

Single toeslag : AANGEBODEN IPV 620 € 

Excursiepakket: INBEGREPEN voor de volwassenen; 250 € voor kinderen 

Vlucht vanuit Brussel H/T bagage en taxen inbegrepen: € 289 

Transfer luchthaven/haven H/T: € 49 

Inbegrepen : de cruise in volpension van het avondmaal van de eerste dag tot het ontbijt de 

laatste dag - het verblijf in een tweepersoonskajuit met douche en wc - de excursies vermeld in 

het programma - dranken inbegrepen aan boord (buiten speciale kaarten) - het welkomstdrankje - 

de bijstand van onze hostess aan boord - de animatie - de flamencoavond - de gala-avond - de 

bijstands-en repatriëringsverzekering - de haventaksen. 

Niet inbegrepen : dranken op speciale kaarten - dranken tijdens excursies of verplaatsingen - de 

annulatie-en bagageverzekering - de persoonlijke uitgaven. 

Vertrek met een gezin van 4 (*) en betaal € 2897 ipv € 6032 !!  

Inclusief : cruise, 2 x 2 kajuiten op basis van het benedendek, Volpension, dranken bij de 

maaltijden EN aan de bar, alle excursies, vluchten, taksen, bagage, transfers, bijstands- en 

repatriëringsverzekering. 

OF  

vertrek als alleenstaande(groot) moeder/vader met 2 kids (*) 

en betaal € 2559 ipv € 4649 
Inclusief : cruise, 2 x 2 kajuiten op basis van het benedendek, Volpension, dranken bij de 
maaltijden EN aan de bar, alle excursies, vluchten, taksen, bagage, transfers, bijstands- en 
repatriëringsverzekering 


