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Neem contact op met uw reisagent
www.royalcaribbean.be
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Save The Waves® is het programma voor milieubescherming van Royal Caribbean, en is gericht op het verminderen,
hergebruiken en recycleren van afval. Het ondernemingsbeleid maakt integraal deel uit van de dagelijkse handelingen
van de hele bemanning en dankzij innovatieve technologieën streven we voortdurend naar de hoogst mogelijke normen
voor marien milieubehoud.

De gewone aandelen van Royal Caribbean Cruises Ltd. worden verhandeld op de beurzen New York Stock Exchange
(NYSE) en Oslo Stock Exchange (OSE) onder het symbool “RCL.” RCCL springt op verantwoorde wijze om met zijn
papiervoorraad, en gebruikt daarbij materiaal dat op milieubewuste wijze geproduceerd wordt, door de bron van de
pulp op te sporen. Daarom werd deze brochure afgedrukt met materiaal uit goed beheerde bossen en wordt dit papier
uitsluitend vervaardigd met goedgekeurde materialen. Schepen van het Bahamaans register.

Ontworpen en vervaardigd door Positive Thinking Ltd – Londen ENG EURO/sept. '19.
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INHOUD

NIEUWIGHEDEN

ONTDEK OASIS-KLASSE SCHEPEN
WAAROM KIEZEN VOOR ROYAL

PERFECT DAY® AT COCOCAY®
Perfect Day® at CocoCay® in de Bahama's is een privé-eiland exclusief voor onze
gasten. Verover de hoogste waterglijbaan van Noord-Amerika en neem een foto
vanop 120 meter in een heliumballon. Neem een drankje aan de swim-up bar in
het grootste zoetwaterzwembad van de Bahama's. Of krijg een voorproefje van
Bora Bora in uw eigen cabana op het water. Ontdek Perfect Day® aan boord van
de Mariner of the Seas® en Navigator of the Seas®, of onze ultramoderne Oasisklasse schepen, Oasis®, Allure®, Harmony® en Symphony of the Seas®. Klaar om de
sensatie te ervaren?

ROYAL AMPLIFIED
We renoveren niet, we voeren baanbrekende veranderingen door. Oasis of the
Seas®, het oorspronkelijke Oasis-klasseschip, wordt uitgebreid met nooit eerder
geziene sensaties, de keukens waar u naar verlangt en nog meer onvergetelijke
ervaringen zowel overdag als 's nachts. Bekijk onze andere nieuwe uitgebreide
schepen, Navigator®, Mariner® en Independence of the Seas®. De toekomst
van avontuur is hier.

SPECTRUM OF THE SEASSM
Spectrum of the SeasSM is ons eerste Quantum Ultra-klasse schip en vertrekt
vanuit Shanghai. Ontdek onze eerste exclusieve ruimte alleen voor suitegasten,
met speciale toegang met een sleutelkaart, een speciaal restaurant, een lounge,
een ruimte om te zonnebaden en een winkelcentrum. Spectrum of the SeasSM
is voorzien van eetgelegenheden waaronder Wonderland’s Dadong, Jamie's
Italian, Izumi, Chops Grille en de nieuwe Leaf en Bean, een traditionele tearoom en
koffiesalon. En in de bungee trampoline-ervaring van de iconische Sky PadSM, een
virtuele realiteit, ontdekt u wat Ultra-klasse echt betekent.

UW CRUISE OP UW MANIER
ACTIVITEITEN AAN BOORD
HUTTEN
EXCURSIES
EUROPA
DE CARAÏBEN EN BAHAMA'S
ALASKA
ARABISCHE ZEE, AZIË EN DE ZUIDELIJKE STILLE OCEAAN
KIES UW SCHIP EN HUT
ALGEMENE VOORWAARDEN
CRUISEKALENDER

RCI BROCHURE 2020 BNL.indd 2-3

HET AVONTUUR
WORDT ELK JAAR
GROTER
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OASIS-KLASSE SCHEPEN
ONTDEK

GEDURFDER EN GROTER
Op 's werelds grootste cruiseschepen betekent grotere, gedurfdere avonturen.
Er is geen enkele vakantie ter wereld die meer avontuur in één week tijd biedt dan schepen van de Oasisklasse. Met meer dan 16 dekken en 20 restaurants, 7 verschillende bruisende omgevingen met
unieke ervaringen aan boord en eindeloze sensaties om achter elke hoek te ontdekken,
schotelt 's werelds grootste cruiseschip expedities voor vol spannende glijbanen en
attracties, alsook shows die het podium overstijgen en gastronomisch
globetrotten van Italië naar Wonderland.

Voor een virtuele rondleiding
op onze schepen, ga naar
www.RoyalCaribbean.com/ships

HOOGTEPUNTEN OASIS-KLASSE*
Glijbaan - Ultimate AbyssSM
FlowRider®
Sportveld/Zipline
AquaTheatre
Minigolf
Windjammer Marketplace
Boardwalk®
Izumi Asian Cuisine
Loft Suites/Ultimate Family Suites
Hoofdrestaurant
Ruimte voor jongeren
Coastal Kitchen / Suite Lounge
Splashaway BaySM
Bionic Bar®
Zwembad
Rising Tide Bar
Casino RoyaleSM
Central Park®
Royal Promenade
Schaatsbaan - Studio B
Perfect StormSM-glijbanen
Boleros Lounge
The Attic
Solarium (enkel voor volwassenen)
Hoofdtheater
VitalitySM Fitnesscentrum
VitalitySM at Sea

ULTIMATE ABYSSSM

FlOWRIDER®

ZIP LINE

AQUATHEATRE

Waaghalzen krijgen een
bloedstollende ervaring wanneer
ze 30 meter naar beneden glijden
op onze nieuwe zintuiglijke
glijbaan van 10 verdiepingen hoog.
Onze dubbele glijbanen op meer
dan 45 meter boven zeeniveau zijn
de hoogste op zee en vormen een
perfecte gelegenheid voor een
spannende gezinsrace.

Bedwing de golven op de
surfsimulator, een absolute
wereldprimeur op cruiseschepen.
U bent een gewone toeschouwer
of een ervaren surfer of beginner?
Geen probleem, iedereen kan op
de golven surfen of
boogieboarden.

Ontdek onze spannende zipline.
Uitgestrekt over 25 meter en op
negen dekken boven de
Boardwalk® genieten onze gasten
van een uniek uitzicht tijdens een
duizelingwekkende afdaling.

's Avonds worden theaterbezoekers
verrast met spectaculaire shows.
Wateracrobaten doen het publiek
versteld staan met
duizelingwekkende capriolen.

ULTIMATE FAMILY
SUITE

HOOKED
SEAFOODSM

Kinderen kunnen alleen met
ontzag kijken naar onze Ultimate
Family Suite, een wonderland van
speelse luxe. "We hadden een
glijbaan, een bioscoop, airhockey
en een televisie van 127 cm,
allemaal in onze kamer," is wat hun
vrienden op school zullen horen.

Geniet van verse visgerechten met
uitzicht op zee vanaf de voorkant
van het schip of verwen uzelf in
een ijskoude rauwe oesterbar.

VITALITYSM AT SEA
Neem de tijd om uzelf te
verwennen. Laat uw zorgen
wegspoelen met verkwikkende
massages, verjongende
gezichtsbehandelingen en
onberispelijke manicures in onze
rustige kuuroorden aan boord. De
hemel wacht op u.

*Sommige faciliteiten van Symphony of the Seas® niet beschikbaar op alle schepen van Oasis-klasse. Faciliteiten kunnen worden gewijzigd en variëren per schip.
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WA A R O M K I E Z E N V O O R R OYA L

WAAROM KIEZEN
VOOR ROYAL

IS HET ZIJN GELD WAARD?
Met uw geld betaalt u niet alleen voor eersteklasaccommodaties en een reis naar de
meest goddelijke bestemmingen ter wereld. U betaalt niet alleen voor geweldige
dineerervaringen. U betaalt ook voor een heleboel activiteiten, ervaringen en
entertainment aan boord. Van waterglijbanen tot shows in Broadway-stijl, u hoeft uw
portemonnee niet te openen.

IS ER VEEL TE BELEVEN OP ZEE?

Zodra u een Royal Caribbean-cruise ontdekt, verandert dit voor altijd de
manier waarop u op vakantie gaat. En met zo veel opwindende ervaringen
voor het grijpen, kan het ook uw leven veranderen.

U zult verbaasd zijn hoe lang u naar de uitgestrekte oceaan kunt kijken en het nooit
beu wordt! Maar tussen het rondspetteren in het waterpark, het glijden over een
schaatsbaan, het naar beneden roetsjen van een kabelbaan, het beklimmen van
rotswanden en verwend worden in de wellness, kunt u uw dag helemaal vullen
zonder een tweede blik op de zee te werpen.

Een vakantie bij ons is allemaal actie, maar geen drama. Het is
razendsnel als u dat wilt, maar nooit stressvol. Laten we de belangrijkste
vragen eens doornemen ...

IS CRUISEN NIET VOOR LATER IN HET
LEVEN?

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

Of we u nu verbazen met onze geavanceerde robotkelners, verrassen met onze
bekroonde shows zoals Hairspray en Grease, of u helpen uw innerlijke Indiana Jones
te vinden terwijl u de culturele hoofdsteden aan wal verkent - er is voor elk wat wils.
We treden buiten de grenzen van een gewone vakantie, dus waarom nog wachten?

WAT IS
INBEGREPEN?

Veel meer dan u verwacht!
• Accommodatie

• Fantastische eetgelegenheden en room
service*
• Activiteiten aan boord
• VitalitySM at Sea spa- en fitnesscentrum
• Exclusief entertainment met onder meer
musicals in Broadway-stijl en shows van
wereldklasse
• Programma voor jongeren

Meer weten? Ga naar
www.RoyalCaribbean.com

DOE MEER

ONTDEK MEER

VERWACHT MEER

Alles is mogelijk aan boord van onze
fantastische vloot van 27 schepen.
Ontwaak voor een ontspannende
wellnessbehandeling of een ochtendlijke
surfsessie op de FlowRider® voordat
u uw innerlijke cultuurliefhebber
omarmt met een heleboel inspirerende
excursies. Kuier daarna terug aan boord
voor adembenemende zeezichten en
een diner voor twee.

Leve de ontdekkers, de dromers en
de doeners. Er is een hele wereld om
te ontdekken en met meer dan 149
ongelooﬂijke bestemmingen om uit te
kiezen, hoeft u alleen te beslissen wat uw
volgende bestemming zal zijn.

Wilt u meer? Ons vakkundig opgeleid
team aan boord is klaar en toegewijd
om al uw verwachtingen te overtreffen.
Alles is mogelijk, u hoeft het
alleen maar te vragen.

11 YEARS RUNNING

BEST SALES
AND SERVICE

16 YEARS RUNNING

BEST CRUISE
LINE OVERALL

BEST CRUISE LINE
IN1 6 THE
CARIBBEAN
YEARS RUNNING

BEST CRUISE LINE
AND
IN THE CARIBBEAN
OVERALL
16 YEARS RUNNING

BEST CRUISE SHIP
OF
HARMONY
THE SEAS
2018

Travel Weekly Readers’ Choice Awards

Travel Weekly Readers’ Choice Awards

Travel Weekly Readers’ Choice Awards

Travel Weekly Readers’ Choice Awards

Travel Weekly Readers’ Choice Awards
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UPGRADE UW
ERVARING
Wilt u zichzelf echt verwennen, ontdek
dan onze speciale extra's. Een uitgebreid
assortiment drankpakketten voor uw
budget, excursies aan land om veel
geweldige bestemmingen te ontdekken
en spannende avonturen te beleven en
het snelste internet op zee: VOOM!

*In de specialiteitenrestaurants is er een couverttoeslag.
Mogelijke toeslag voor roomservice. Eetgelegenheden,
entertainment en ruimtes variëren per schip.
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UW CRUIS OP UW MANIER

UW CRUISE
OP UW MANIER
Iedereen boekt een vakantie op een andere manier. Voor sommigen draait het
allemaal om het vinden van het juiste schip, voor anderen gaat het om de keuze van
bestemming en sommigen onder ons laten alle voorzichtigheid varen, draaien aan
een wereldbol en vertrekken naar waar hun wijsvinger neerkomt.
Hoe u het ook aanpakt, het boeken van uw perfecte Royal Caribbean-vakantie kan
niet eenvoudiger: blader door de brochure en beslis vervolgens hoe u wilt beginnen.
Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

BESTEMMINGEN

SCHIP

DUUR

ACTIVITEITEN

ME-TIME

We bezoeken meer dan 149
bestemmingen over de hele wereld,
dat is genoeg keuze om zelfs de meest
kieskeurige reizigers tevreden te
stellen ... nietwaar?

We hebben een keuze van 27 schepen,
die allemaal variëren in grootte, vorm
en stijl, elk met hun eigen unieke
redenen om op hen verliefd te worden.
Ontdek welke de perfecte match is voor
uw vakantie op pagina's 56-57.

Van 3 dagen tot 2 weken, u kiest
de duur van cruise die het beste
bij u past. Maak u geen zorgen, u
bent nooit uit beeld met VOOM®,
het snelste internet op zee. Perfect
voor het uploaden van al uw coole
vakantiefoto's, of om contact te
houden met het kantoor.

We hebben actie, we hebben
ontspanning, we hebben cultuur en
alles erop en eraan. Wat u ook zoekt, de
kans is groot dat we het hebben.

Soms moet u alleen maar aan uzelf
denken – en waarom niet wanneer
u op vakantie bent? Maak uw keuze
uit massages en manicures, wellnesssessies en wandelingen in Central
Park®, of bel roomservice** en
ontspan u in alle comfort.

ER IS GEEN ADDERTJE
ONDER HET GRAS
Het boeken van de perfecte vakantie op
uw manier kan niet eenvoudiger. Dus
waar wacht u nog op?
Ga gewoon naar www.RoyalCaribbean.be,
of neem contact op met uw
reisagent om te boeken.

**Continentaal ontbijt gratis geleverd.
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DROOM WEG
Chill lekker in ons Solarium alleen voor volwassenen,
ontspan met een koppelmassage, kuier door Central Park®
of glijd in een maanverlicht bubbelbad met uitzicht op de
zee. Bekijk daarna een film in de openluchtcinema, of kom
dichter bij de sterren op ons North Star® uitkijkplatform.

KOPPELS

#COUPLEGOALS

Of u nu overdag in elkaars ogen wilt verdrinken, 's nachts vallende sterren
wilt spotten, of iets exotischer op het oog hebt, onze vakantie voor koppels
heeft iets voor romantiek van elke soort. Met spannende bestemmingen,
een enorme keuze aan eetgelegenheden, bekroond entertainment,
geavanceerde wellness- en fitnessvoorzieningen en een enorme
verscheidenheid aan activiteiten, kunt u zich echt verwennen met zo weinig
of zo veel als u wilt.
Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

DE BESTE PLAATSEN
Met West End-musicals,
adembenemende acrobatie en
ultramoderne shows, is elke avond
twee tickets naar wonderland,
als dat uw ding is.

INTIEM DINEREN
VOOR TWEE
Of het nu een romantisch
driegangendiner is, een namiddag
tapas snacken in Vintages Wine Bar,
of een lange luie brunch voor een
dag vol avontuur, u hebt genoeg
tijd om wijn te drinken en te dineren
en uw weg te vinden naar de
gelukzaligheid van vakantie.
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GA 2X2 IN EEN 4X4
Een drukte van excursies! Ontketen uw innerlijke Tomb
Raider, spring in een 4x4 monster Jeep en laat onze gids u
doorheen het ruige terrein van Cozumel meenemen naar
een verborgen ruïne van de Maya's.
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Onze gezinsvakanties zijn de perfecte plaats om iedereen gelukkig te
maken. Waar anders kunt u peuters, tieners, opa en oma samenbrengen
op één plaats en nog steeds iedereen precies geven wat ze willen?
Hebben we onze bekroonde Adventure Ocean al vermeld? Dit
zijn gelukkige families.

ETENSTIJD GEWELDIG
GEMAAKT

ONTDEKKINGEN
AHOI

Of het nu onschuldige peuters of
eigenzinnige tieners zijn, ze zullen worden
vermaakt vanaf het moment dat ze aan
boord stappen. Lasergames, botsauto's,
waterglijbanen, bungee trampolines
met virtuele realiteit, escape rooms en
surfsimulators zijn slechts enkele van
de activiteiten die ontworpen zijn om
kinderen bezig te houden.

'My Family Time Dining'SM zorgt ervoor
dat de kinderen genoeg eten en drinken
krijgen voordat het Adventure Ocean®team hen ontmoet aan de ingang van het
restaurant om hen mee te nemen voor een
avond vol plezier en spelletjes. Wetende
dat ze in veilige handen zijn, kunt u op uw
gemak terugkomen om te dineren.

Ga het water op tijdens een
gezinsvriendelijke watersafari. Begin
met een pittoreske catamarantocht
en daarna kunt u kiezen of u
gaat snorkelen, klifspringen of
zwemmen. Of probeer een BondRider
onderwaterscooter voordat u uw tocht
eindigt op een prachtig zandstrand
voor ontspanning en verfrissingen.

PEUTERS TOT
TIENERS!

ROYAL BABIES
AND TOTS

GEZINNEN

WIJ ZIJN FAMILIE

OP UW PLAATS,
KLAAR, SPEEL.

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

GEGARANDEERDE FAMILIETIJD
Als het u lukt om uw kinderen even weg te halen van het plezier voor een beetje quality
time met de familie, zijn er genoeg momenten voor in het fotoalbum te beleven. Of dat nu
afkoelen in het zwembad is, te veel ijssmaken proberen of een competitief spel kinderen vs.
ouders spelen in PlaymakersSM Sports Bar & Arcade.

Mits toeslag. Baby's moeten op de eerste dag van de cruise minstens 6 maanden oud zijn. Bij cruises over de Atlantische
Oceaan, de Stille Oceaan en Hawaï, en andere bepaalde cruises, moeten ze echter minstens 12 maanden oud zijn.
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EXPLORERS

Onze kinderopvang aan boord voor
baby's en peuters, kan de kinderen
vermaken zolang u wilt*.

VOYAGERS

AQUANAUTS

3 - 5 jaar

Met alles van bouwstenen tot
wetenschappelijke experimenten,
kunstlessen en meer.

TIENERS

6 - 8 jaar

9 - 11 jaar

12 - 17 jaar

Beginnende ontdekkers zullen ons
plezierig leren avontuurlijk vinden.

Laat uw mini-avonturier vertrekken
en de spanning opzoeken met
backstage toegang en tal van
sportieve activiteiten.

Het is een beetje een mysterie
wat er gebeurt tijdens onze
legendarische poolparty's,
karaoke en disco's.

* Onze Kids clubs zijn allemaal gratis. Als u echter gebruik wilt maken van de kinderopvang Royal Babies & TotsSM en Late Night Kids Party Zone dan kost dit extra.
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Natuurlijk, u wilt alles proberen, maar waarom hebt u zo'n haast? U
gaat deze vakantie op uw eigen tempo beleven. Misschien begint u met
ontbijt op het dek, mogelijk een lounge aan het zwembad, u hebt in de
namiddag misschien zin in een massage in de VitalitySM at Sea Spa, en
daarna kunt u aan wal gaan om traditionele pasta te maken met de lokale
bevolking. Maar goed, misschien wilt u gewoon op uw balkon zitten en
het uitzicht bewonderen, of niet!

ACTIE EN
VAARDIGHEDEN
Negen holes op de midgetgolfbaan,
of negen dekken hoog op onze
kabelbaan? Van surfsimulators en
wildwaterglijbanen tot de spannende
iFly® sky-diving simulator, u kunt elke dag
de vaardigheden en sensaties van uw
geweldig avontuur ervaren.

CHILL LEKKER VOOR
NOG EEN GEWELDIGE
NACHT
Temidden van alle drukte aan boord, wilt
u soms gewoon tijd om tot rust te komen.
Nu is uw kans om uzelf te ontspannen, te
verkwikken en te verjongen.

ZET KOERS NAAR
DE WINKELS
Als u graag gaat shoppen, vindt u
misschien wel kleding van Michael
Kors, accessoires van Coach, juwelen
van Tiffany & Co.*, horloges van
Bulgari, en nog veel meer. Of u nu iets
wilt kopen of gewoon wilt rondkijken,
ga naar de Royal Promenade of Central
Park® en ontdek het aanbod.

U W R OYA L - D A G E N

HET MOMENT
WAAROP U
ONTWAAKT

*Tiffany & Co. is alleen beschikbaar op Oasis of the Seas®.

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

HET PERFECTE
BEGIN VAN EEN
NIEUWE VOLLEDIG
OPGELADEN DAG
Na een hartelijk ontbijt, is het tijd om
te surfen op de FlowRider®, te werken
aan uw fitnessroutine in een van onze
lessen of naar beneden te duiken van
de glijbaan Ultimate AbyssSM.
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U W R OYA L - AV O N D E N

LICHTEN UIT
AVONDJE UIT
De zon houdt het voor bekeken voor vandaag, maar u hoeft dit niet te doen dankzij
het nachtleven en de entertainmentopties van de cruise in gelegenheden over het hele
schip. Zing de longen uit uw lijf en gooi uw handen in de lucht want het grootste en beste
entertainment wacht op u. Als West End-musicals zoals Hairspray en Grease niet uw ding
zijn, doen buitengewone acrobatische duikcapriolen u misschien wel op het puntje van uw
stoel zitten. Als dat nog niet genoeg is, probeer dan onze briljante comedy en livemuziek.
Het is de ultieme avond uit in de stad, maar u moet er het schip niet voor verlaten en
allemaal inbegrepen in de prijs.
Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

OP DREEF

AQUA SPECTACULAR

Musicals zijn tegenwoordig big
business - en we hebben de grootste
aan boord. Van Broadway tot de
oceaangolven worden spectaculaire
meezingmusicals vertoond, zoals
o.a. Grease, Saturday Night Fever,
Mamma Mia en - als u zichzelf een
beehive geeft - Hairspray.

Dit is water met veel “WOW”. De
schitterende verlichting zet onze
getalenteerde groep van klifduikers,
acrobaten en gesynchroniseerde
zwemmers in de schijnwerpers - en
als u een stoel op de eerste rij krijgt,
wees dan gewaarschuwd - u bevindt
zich in de spatzone!

IEDEREEN IS EEN
WINNAAR
In Playmakers Sports Bar & Arcade
kunt u op de 30 tv-schermen zien
hoe uw team zijn rivalen inmaakt
en hoe uw favoriete paard met een
neuslengte wint - of ga rechtstreeks
naar de top van het klassement
bij arcade games zoals Ms.
Pac-man en Skeeball.
SM

DANS-NACHTCLUBS
We brengen de beste mixmasters
van het land aan boord om sfeer te
brengen in cruisenachtclubs en op
zwembadfeestjes op meerdere niveaus.

LAAT DE SPELEN
BEGINNEN
Er is niets dat uw gevoel van spanning
harder aanwakkert dan kaarten die
worden geschud, jetons die op elkaar
worden gestapeld en winnende
speelautomaten … Beschouw het
Casino RoyaleSM als uw eigen stukje
Vegas op zee - met duizenden
vierkante meters lichten, actie,
speelautomaten en tafels.

DRANKENFORMULES
Welk drankje u ook wilt, van mocktails
tot cocktails, onze Deluxe en
Refreshment-drankformules zullen ieders
glas halfvol houden.
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ETEN, HEERLIJK ETEN
DINEREN

Vraagt u zich af wat u aan boord zult eten? Met honderden opties om uit te kiezen, zullen
zelfs de meest veeleisende smaakpapillen er geen genoeg van kunnen krijgen. Van de
geweldige, sissende steak in Chops GrilleSM tot de tex-mex, smakelijke taco's in El Loco
FreshSM, hebben we ervoor gezorgd dat er voor ieder wat wils is onder de hete zon.
Bovendien zijn veel van de restaurants inbegrepen dus u hoeft u niet in te houden!
Een voorsmaakje van alle restaurants vindt u op www.RoyalCaribbean.com/dining

HOOFDRESTAURANT

SOLARIUM BISTRO

CAFÉ@TWO70

Uitzonderlijke keuken, maaltijden
met meerdere gangen in
een elegante omgeving.

Een goed gevoel met lichte,
verrassend samengestelde maaltijden
uit dit gezonde menu.

Lekkere, vers bereide salades, panini's
en belegde broodjes.

COASTAL KITCHEN

WINDJAMMER
MARKETPLACE

Onze gasten van de Royal Suite-klasse
worden uitgenodigd om in stijl te dineren
in deze exclusieve Mediterrane keuken
dat versheid in haar zuiverste vorm
uitstraalt†. Elegant!

Ontdek de wereldkeukens aan onze
overvloedige buffetbar.

Geniet van onze maaltijden in uw eigen
hut dankzij onze roomservice die 24 uur
per dag beschikbaar is.

150 CENTRAL
PARK®
Ervaar een uitzonderlijke keuken
rechtstreeks van de boerderij
naar het schip met dit modern,
seizoensgebonden en elegant
meergangenmenu van vakkundig
bereide, ambachtelijke gerechten.

Ervaar eten gemaakt met verwondering in dit restaurant dat is geïnspireerd op Alice
in Wonderland, gevuld met caleidoscopische smaaksensaties en nooit eerder geziene
lekkernijen. Met gerechten als tempura zalmkaviaar, vloeibare kreeft, gazpachokegels,
eendenleverbeignet en truffelei in de schelp, is het menu zo fantastisch als het decor.

FISH AND
SHIPSSM
Fish and chips hebben nog nooit
zo vers geproefd. Heerlijk met
panoramisch uitzicht op de oceaan
bij zonsondergang.

IZUMI HIBACHI
& SUSHI

EL LOCO
FRESH SM
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Jamie’s Italian serveert de meest
authentieke, eenvoudige Italiaanse
gerechten en is geïnspireerd door
enkele van de geweldigste Italiaanse
keukens die de wereld ooit gekend
heeft. Ideaal voor een hartige maaltijd
na een dag gevuld met activiteiten.

ROOMSERVICE*

WONDERLAND

Eetgelegenheden variëren per schip en kunnen worden
gewijzigd.
† Alleen voor gasten van de Royal Suite-klasse
* Toeslag voor roomservice.

JAMIE’S ITALIAN

Deze dinerervaring in teppanyakistijl brengt diner en een show naar
een nieuw niveau, aangezien onze
Japanse chefs uw maaltijd vlak
voor uw ogen snijden, fijnhakken
en koken. U zult roepen om een
bisnummer voordat u klaar bent met
de eerste gang!

Dit Mexicaans eten, met de
verste salsa en heetste sauzen,
is niet alleen goed, het is
waanzinnig goed.

14/08/2019 15:44

ACCO M M O DAT I E

EXLUSIVITEIT
VAN EEN SUITE
Of het nu gaat om u te helpen het beste te maken van elke minuut
met voorrangstoegang of het uitrollen van de rode loper met onze
uitzonderlijke persoonlijke bediening, dit is hoe u uw verblijf als
geen ander kunt maken. Er zijn twee verschillende manieren om
dit te doen: kies de VIP-behandeling bij onze Classic-suites of zet
die luxeknop op zijn maximum met onze verschillende niveaus van
Royal Suite-klasse: Star, Sky en Sea. Kunt u niet goed beslissen? Lees
verder om te ontdekken hoe u uw vakantie kunt uitbreiden.

CLASSIC-SUITES

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

HIGHTECH OP VOLLE
ZEE
Geniet van een 21e eeuwse cruise in
onze ultramoderne hutten. Bestel
roomservice en boek excursies met één
druk op de knop, stream de nieuwste
films op Netflix of bekijk de golven
vanaf uw virtuele balkon.

24/7* TOT UW DIENST

SUITE SERVICE**

We zijn hier om u te bedienen,
ongeacht het tijdstip. Al onze hutten
hebben een toegewijde steward(ess),
dus als u overdag of 's nachts iets nodig
hebt, belt u naar hem/haar.

Boek een suite en een hele reeks
extra voordelen wachten op u. Word
verwelkomd bij de "Welkom aan
boord"-receptie van de kapitein,
geniet van de aandacht van een
persoonlijke conciërge of profiteer
gewoon van voorrang bij het
inchecken en het vertrek.

Onze Classic-suites zijn ontworpen om
u als een ster te laten voelen. Vanaf
het moment dat u met voorrang aan
boord gaat, wordt u behandeld als een
ster. Met eerste keuze voor theater- en
dinerreserveringen, kunt u de beste
plaatsen op het schip reserveren.

ULTIMATE FAMILY
SUITE
Onze Ultimate Family Suite is het
ultieme familieplezier op zee. Dit is
een viervoudig stukje wonder. Met
een glijbaan in de suite, airhockeytafel,
3D-cinemascherm en bubbelbad
op uw privébalkon komt er geen
einde aan de opwinding.

ROYAL SUITE CLASS
Met onze Royal Suite-klasse tillen
we luxe naar een hoger niveau.
Niemand anders combineert
de glamour van de zee met
ongeëvenaarde accommodatie.
Bovendien betekent persoonlijke
dienstverlening dat u geen vinger
hoeft uit te steken. Met drie niveaus
van onovertroffen luxe om uit
te kiezen zult u gegarandeerd
genieten van het goede leven.

Royal Suite-klasse alleen beschikbaar op Allure of the Seas®, Anthem of the Seas®, Harmony of the Seas®, Oasis of the Seas® en Symphony of the SeasSM®.
Er is een gelijkaardig programma beschikbaar op Ovation of the Seas®, Quantum of the Seas® en Spectrum of the SeasSM.

*Continentaal ontbijt gratis geleverd. Er wordt mogelijk
een toeslag voor andere roomservices aangerekend.
Kan worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
**Services niet beschikbaar voor Junior Suite gasten.
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VAN SCHIP
NAAR LAND

UW PERFECTE DAG, ONZE PRIVÉEILANDEN
EXCURSIES

Maak kennis met Perfect Day®at CocoCay®, ons eigen privé-eiland
in de Bahama's dat is ontworpen om u de adem te benemen.
Hier ontdekt u eindeloze manieren om uw dag te vullen met
ervaringen zoals nergens anders. Ongeacht uw leeftijd, is dit een
bestemming waar iedereen zijn gading vindt.
Er is nergens zoiets als Labadee®, waar u het ene moment een
adrenalinestoot krijgt in een rodelachtbaan en het volgende
moment ligt te zonnebaden. En dit alles te midden van glooiende
jungles en schitterende stranden. Trek naar de top van de berg
om naar beneden te zoeven langs 's werelds langste zipline
over het water of beklim de enige ijsbergen in de Caraïben
in Arawak Aqua Park.

We zijn terecht trots op onze ervaring aan boord. Maar we besteden even
veel aandacht en energie aan het opwindend, ontspannend, vermakelijk
of leerzaam maken van uw tijd aan land. Ongeacht wat u wilt van uw dag
aan land, we garanderen dat u het ook krijgt.
Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com/shorex

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com/cococay-cruises

BELANGRIJKSTE
REDENEN OM
EXCURSIES OP
VOORHAND TE BOEKEN

ACTIE EN AVONTUUR

CULTUUR EN
BEZIENSWAARDIGHEDEN

MEERDAAGSE
AVONTUREN

Ontdek de geschiedenis en cultuur met lokale,
onafhankelijke experts over de hele wereld.

Tochten met ervaren gidsen voor een
diepgaande verkenning. Inclusief
hotelaccommodatie, maaltijden,
vluchten (indien van toepassing) en
vervoer voor u in een andere haven
weer aan boord van het schip gaat.

ROYAL TOUR
CHALLENGE

CULINAIRE
HOOGSTANDJES

Wat vriendschappelijke competitie
kan geen kwaad. Doe mee aan
verschillende wedstrijdjes terwijl het
schip in de haven ligt.

Ontdek de authentieke smaken
van elke bestemming.

ONTDEKKEN MET
RESPECT VOOR MENS
EN DIER

Neem deel aan energieke,
opwindende excursies.

Foto's van links naar rechts:
1. Verlaat als eerste het schip
2. Flexibele annuleringen tot 24 uur*
3. Gegarandeerde terugkeer†
4. Ontdekking van uw bestemming
*Boek online en voor het vertrek excursies aan
land om zeker een plaats te hebben.
†
In het onwaarschijnlijke geval dat uw
rondleiding vertraging oploopt, verzorgen wij
gratis en zo snel mogelijk uw terugkeer naar het
schip. U moet nog slechts één beslissing nemen:
welke excursie u als eerste zult maken
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Help de dieren, de gemeenschappen en
het milieu op rondleidingen.

UITLEG OVER ONZE TARIEVEN
Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd
de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. De prijs
die u betaalt hangt af van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin
u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de kajuit en vraag en aanbod. De prijzen
in deze brochure zijn de minimumprijzen die u zal betalen. Om de precieze prijs voor
uw cruise te vinden, kunt u een kijkje nemen op www.royalcaribbean.be of contact
opnemen met uw reisbureau.

AVONTUREN ZONDER ZORGEN

met AssistCard

Royal Caribbean werkt met AssistCard zodat u de hele duur van uw cruise verzekerd bent.
AssistCard dekt opsporing van bagage, vervanging van verloren reisdocumenten,
conciërgediensten, juridische bijstand of hulp bij het boeken van vluchten en/of hotels.
Dat alles met 24 uur per dag ondersteuning in vele talen.
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ONTDEK
EUROPA

CRUISES VAN 5 TOT 6
NACHTEN

NIET TE MISSEN
SANTORINI, GRIEKENLAND
Bezoek het geweldige Akrotiri
Santorini maakt deel uit van een krater
gevormd door een enorme vulkaanuitbarsting
in de zee. Met zijn blauwe koepelkerken
en witgekalkte dorpjes hoog boven de
glinsterende zee, zullen de magische
zonsondergangen aan de horizon u de adem
benemen. Ontspan en geniet van het zwarte,
roze en grijze vulkanische zand op de stranden
of ga snorkelen in het kristalheldere water
van de Egeïsche Zee. Ontdek de geschiedenis
van de stad bij de verbazingwekkende
opgravingen in Akrotiri, een minoïsche stad die
eeuwenlang is begraven onder vulkanische as.
Vergeet niet om een uitstap te maken naar de
uitstekende wijngaarden, beïnvloed door de
unieke vulkanische bodem van het eiland.

VALENCIA, SPANJE
Stad van de kunst en wetenschap
Ontdek de stad van de kunst en wetenschap,
de werken van de lokale architect Calatrava,
met zijn futuristisch planetarium, oceanarium
en interactief wetenschapsmuseum. Bekijk de
Heilige Graal in de Kathedraal van Valencia,
naar verluidt de beker waar Jezus uit dronk
tijdens het laatste avondmaal. Verken de Turiatuinen met de fiets, of smul van de verleidelijke
eetkraampjes in de Mercado Central terwijl
u zijn prachtige gebrandschilderde glas en
mozaïeken bewondert. Met 45 musea, een
stadsdeel met kathedralen, de middeleeuwse
Barrio del Carmen en het natuurpark Albufera
zult u zeker en vast iets inspirerends vinden
waar iedereen van kan genieten.

FIRENZE/PISA (La Spezia), ITALIË
Adembenemende renaissanceschatten
De fascinerende kunst en architectuur
maken Firenze onweerstaanbaar. Wandel
door de prachtige straten en verwonder
u over Brunelleschi's kathedraal met de
rode koepel op de Piazza del Duomo en de
complexe mozaïeken binnenin. Beklim de
koepel voor een adembenemend uitzicht,
en bezoek de wereldberoemde Uffizi om
Botticelli’s 'De Geboorte van Venus' te
bewonderen, of de Galleria dell’Accademia
voor Michelangelo's 'David'. Bekijk de
schitterende zonsondergangen vanaf de
Piazzale Michelangelo in roze, oranje en
amberkleurige tinten, om het beste te maken
van de prachtige Toscaanse regio.

TENERIFE, CANARISCHE EILANDEN
Zon, landschap en prachtige stranden
Op Tenerife, het grootste eiland van de
Canarische archipel, kunt u het hele jaar door
van de zon genieten en kunt u verschillende
regio’s ontdekken. Laat u overdonderen
door de hemelse Orchideeëntuin van Sitio
Litre, of het verbluffende landschap van het
Nationaal Park Teide, waar vulkanen, kraters
en lavastromen indrukwekkende vormen en
kleuren vormen.

SINT-PETERSBURG, RUSLAND
Parel van het Noorden
Sint-Petersburg wordt het Venetië van het
Noorden genoemd door zijn elegante
gebouwen, kanalen en bruggen en straalt
schoonheid, cultuur en bling uit. U vindt
er uitgebreide paleizen, grote kerken en
kunstschatten, met inbegrip van de opvallende
Kerk van de Verlosser op het Bloed, met haar
mozaïeken. Geniet van het verbazingwekkende
uitzicht vanaf de Izaäkkathedraal, waarvan
de koepel is versierd met puur goud, of sta
versteld van de Hermitage, het voormalige
Winterpaleis van de Tsaar, met zijn prachtige
interieur en uitgebreide kunstcollectie.

PARIJS EN BILBAO
5 NACHTEN

WESTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE
6 NACHTEN

FRANKRIJK EN SPANJE
6 NACHTEN

Anthem of the Seas®

Explorer of the Seas®

Anthem of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 1.179

PRIJZEN VANAF

€ 1.019

€ 1.340

VERENIGD KONINKRIJK

VERENIGD KONINKRIJK

SOUTHAMPTON

NICE

LE HAVRE (PARIJS)

SOUTHAMPTON

ITALIË

ROME

LE HAVRE (PARIJS)

BARCELONA
VALENCIA
CARTAGENA
BILBAO

GIJÓN

AANKOMST
1

Southampton, VK

2

Le Havre (Parijs), Frankrijk

3

Op zee

4

Bilbao, Spanje

5

Op zee
Southampton, VK

07:00

VERTREK

AANKOMST
Civitavecchia (Rome), Italië

17:00 1

Southampton, VK

21:00 2

Villefranche (Nice), Frankrijk^

07:00

17:00 2

Le Havre (Parijs), Frankrijk

Barcelona, Spanje

09:00

19:00 3

Op zee

18:00 4

05:30

16:30
07:00

21:00

Valencia, Spanje

09:00

18:00 4

Bilbao, Spanje

09:30

22:00

Cartagena, Spanje

08:00

18:00 5

Gijón, Spanje

09:00

17:00

6

Op zee

6
05:00

Op zee
Southampton, VK

VERTREKDATUM

VERTREKDATUM

VERTREKDATUM

2020 okt 27

2020 jul 20

2020 mei 23

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

05:30

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van
toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd
de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie
van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.
royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en
beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Kasteel Papa Luna, Valencia 2. Eiffeltoren, Parijs

VERTREK

5

Civitavecchia (Rome), Italië

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
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AANKOMST

16:30 1
3
07:00

VERTREK

BILBAO

MINICRUISE EUROPA C R U I S E S VA N 5 TOT 6 N A C H T E N

MINICRUISE EUROPA

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

MIDDELLANDSE ZEE CRUISES VAN 7 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE

CRUISES VAN 7 NACHTEN

WESTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE
7 NACHTEN

GRIEKSE EILANDEN
7 NACHTEN

WESTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE
7 NACHTEN

GRIEKENLAND EN KROATIË
7 NACHTEN

GRIEKSE EILANDEN
7 NACHTEN

ITALIË, FRANKRIJK EN SPANJE
7 NACHTEN

Allure of the Seas®

Explorer of The Seas®

Explorer Of The Seas®

Rhapsody of the Seas®

Rhapsody of the Seas®

Jewel of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 1.019

PRIJZEN VANAF

€ 1.239

€ 1.169

€ 979

ROME

MARSEILLE
SPANJE

BARCELONA

NICE

NAPELS
BARCELONA

ROME
EFEZE

NAPELS

VALENCIA

MYKONOS
PALMA DE MALLORCA

VENETIË

VENETIË

LA SPEZIA

€ 899

ITALIË

ITALIË
ITALIË

LA SPEZIA

PRIJZEN VANAF

€ 979

PORTOFINO
NICE

DUBROVNIK

ITALIË

ROME

KOTOR

SPANJE

ARGOSTOLI

KATAKOLON

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

1

Barcelona, Spanje

18:00 1

Civitavecchia (Rome), Italië

2

Palma de Mallorca, Spanje

08:00

16:00 2

Op zee

3

Marseille (Provence), Frankrijk

09:00

18:00 3

Santorini, Griekenland

13:00

23:00 3

Valencia, Spanje

08:00

4

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

08:30

20:30 4

Kusadasi (Efeze), Turkije

09:00

18:00 4

Palma de Mallorca, Spanje

5

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

20:00 5

Mykonos, Griekenland^

06:00

18:00 5

6

Napels (Capri), Italië

07:00

18:30 6

Op zee

7

Op zee
Barcelona, Spanje

VERTREKDATA

7
05:00

17:00 1

MYKONOS

Napels (Capri), Italië

07:00

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

17:00 1

Venetië, Italië

17:00 1

Barcelona, Spanje

Kotor, Montenegro^

13:00

20:00 2

Kotor, Montenegro^

13:00

20:00 2

Villefranche (Nice), Frankrijk^

09:00

19:00

18:00

3

Dubrovnik, Kroatië

09:00

18:00 3

Korfoe, Griekenland

09:00

15:00 3

Portofino, Italië^

08:00

18:00

09:00

17:00

4

Op zee

Mykonos, Griekenland^

13:00

20:30 4

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

07:00

19:00

Barcelona, Spanje

07:00

19:00

5

Santorini, Griekenland^

07:00

18:00 5

Piraeus (Athene), Griekenland^

06:00

18:00 5

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

19:00

6

Villefranche (Nice), Frankrijk^

11:00

20:00

6

Katakolon, Griekenland

09:00

17:00 6

Argostoli, Griekenland^

11:00

19:00 6

Napels (Capri), Italië

08:00

19:00

18:00 7

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

07:00

19:00

7

Op zee

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige reisroute met bezoek aan Athene (Piraeus), Griekenland in plaats
van Ephesus (Kusadasi), Turkije. De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

17:00

Op zee

Venetië, Italië

4

7
06:45

7

Op zee
Venetië, Italië

06:45

Barcelona, Spanje

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 jun 21 jul 26* aug 23

2020 mei 9, 23* jun 6*, 20 jul 4*, 11**, 17*** aug 15, 29* sept 12~, 26*
okt 10*, 24~

2020 mei 16, 30* jun 13*, 27* jul 25* aug 8*, 22* sept 5*, 19* okt 3*, 17*

2020 apr 19, 26 okt 23*

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 10 nachten.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 6 nachten.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 6 nachten.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten.
~Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten met bezoek aan Split, Kroatië, in plaats van
Kotor, Montenegro. De volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

17:00

Op zee

VERTREKDATA

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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AANKOMST

Venetië, Italië

VERTREKDATA

Foto's van links naar rechts: 1. Gondola, Venetië 2. Het romeinse Pompeii 3. Muren van Dubrovnik 4. Park Guell, Barcelona

VERTREK

2

2020 mei 10, 17, 24, 31 jun 7, 14, 21, 28 jul 5, 12, 19, 26 aug 2, 9, 16, 23, 30 sept 2020 jun 14, 28* jul 12**, 19* aug 1**, 9, 16*
6, 13, 20, 27 okt 4, 11, 18, 25
Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

AANKOMST
1

2

Civitavecchia (Rome), Italië

VERTREK

NAPELS

ATHENE

SANTORINI

VERTREK

ROME

BARCELONA

KORFOE

PALMA DE MALLORCA

SANTORINI

AANKOMST

FIRENZE

KOTOR

06:00

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

MIDDELLANDSE ZEE

MIDDELLANDSE ZEE

CRUISES VAN 7 TOT 11 NACHTEN

SPANJE EN PORTUGAL
8 NACHTEN

GRIEKSE EILANDEN
9 NACHTEN

GRIEKSE EILANDEN
10 NACHTEN

ZONOVERGOTEN CANARISCHE EILANDEN
10 NACHTEN

ITALIË, FRANKRIJK EN SPANJE
11 NACHTEN

Rhapsody of the Seas®

Anthem of the Seas®

Explorer of the Seas®

Explorer of the Seas®

Anthem of the Seas®

Jewel of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 889

PRIJZEN VANAF

€ 1.429
VENETIË

SPANJE

ITALIË

SOUTHAMPTON

ROME

PRIJZEN VANAF

€ 2.290

€ 1.799

MARSEILLE

VIGO

ROME

SÈTE

NAPELS

NAPELS

NAPELS

SOUTHAMPTON

ITALIË

SPLIT

ROME

PRIJZEN VANAF

€ 1.279

VERENIGD KONINKRIJK

VERENIGD KONINKRIJK

CANNES

PRIJZEN VANAF

€ 1.239

ROME

BARCELONA

BARCELONA

OP ZEE

SICILIË
BILBAO
LA CORUNA
VIGO

SICILIË

ATHENE

VALLETTA

SICILIË

MYKONOS

SANTORINI

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

1

Barcelona, Spanje

17:00 1

Southampton, VK

2

Cannes, Frankrijk^

09:00

18:00 2

Op zee

3

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

19:00 3

Lissabon, Portugal

4

Napels (Capri), Italië

07:00

18:30 4

Lissabon, Portugal

5

Sicilië, (Catania), Italië

08:30

16:30 5

Vigo, Spanje

6

Op zee

7

Split, Kroatië

08:00

17:00 7

Venetië, Italië

06:45

8

6

VERTREK

AANKOMST

16:30 1
15:00

ATHENE

MYKONOS

VERTREK

Civitavecchia (Rome), Italië

SANTORINI

AANKOMST

17:00

1

Civitavecchia (Rome), Italië

2

Messina (Sicilië), Italië

11:00

20:00

2

Messina (Sicilië), Italië

3

Valletta, Malta

08:00

17:00

3

Op zee

4

Souda (Chania), Kreta, Griekenland

07:00

PALMA DE MALLORCA

MADEIRA

EFEZE

CHANIA

LISSABON

TENERIFE

CARTAGENA
MÁLAGA
LANZAROTE
GRAN CANARIA

VERTREK

AANKOMST

17:00 1
10:00

GIBRALTAR

Southampton, VK

VERTREK

AANKOMST

16:30 1

18:00 2/3 Op zee

2

07:00

19:00

Funchal (Madeira), Portugal

13:00

19:00 3

Portofino, Italië^

07:00

19:00

18:00 5

Tenerife, Canarische Eilanden

10:00

19:00 4

Marseille (Provence), Frankrijk

09:00

18:00

08:00

17:00

Cartagena, Spanje

08:00

17:00

Gibraltar, VK

09:00

18:00

9

Málaga, Spanje

08:00

17:00

10

Op zee

11

Palma de Mallorca, Spanje

08:00

18:00

Barcelona, Spanje

06:00

4

10:00

20:00 5

Santorini, Griekenland^

07:00

19:00

5

Mykonos, Griekenland^

07:00

19:00 6

Gran Canaria, Canarische Eilanden

07:00

19:00 5

Sete, Frankrijk

La Coruna, Spanje

08:00

17:00 6

Mykonos, Griekenland^

07:00

19:00

6

Kusadasi (Efeze), Turkije

07:00

19:00 7

Lanzarote, Canarische Eilanden

07:00

13:00 6

Op zee

Bilbao, Spanje

09:00

18:00 7

Piraeus (Athene), Griekenland

06:00

18:00

7

Santorini, Griekenland^

07:00

19:00 8

Op zee

8

Piraeus (Athene), Griekenland

06:00

18:00 9

Vigo, Spanje

10:00

16:00 8

9

Op zee

10

Napels (Capri), Italië

07:00

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

05:30

8

Op zee

9

Napels (Capri), Italië

07:00

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

18:00

10
18:00

7

Op zee
Southampton, VK

05:30

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 mei 2 okt 31*

2020 mei 15 jun 20 jul 11* aug 30**

2020 mei 27 jun 5* aug 30* sept 18*, 27 okt 16**

2020 mei 7*, 17 sept 8 okt 6**

2020 jul 19* sept 6* okt 17

2020 apr 8

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 9 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 10 nachten. De havens verschillen.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 10 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 14 nachten.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Pasteis de Nata, Lissabon 2. Tram 28, Lissabon 3. Celsus bibliotheek, Efeze 4. Duomo kathedraal, Firenze

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

17:00

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

Op zee

Op zee

VERTREK

Civitavecchia (Rome), Italië

17:00 4

Southampton, VK
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PORTOFINO
FIRENZE
ITALIË

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

CRUISES VAN 7 TOT 11 NACHTEN

ITALIË EN ADRIATISCHE ZEE
7 NACHTEN

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

CRUISES VAN 12 TOT 14 NACHTEN

HEILIGE LAND
12 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE - VENETIË
12 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE - GRIEKSE EILANDEN
12 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE
13 NACHTEN

CANARISCHE EILANDEN
14 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE - ITALIË
14 NACHTEN

Jewel of the Seas®

Vision of the Seas®

Vision of the Seas®

Anthem of the Seas®

Anthem of the Seas®

Anthem of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 1.950

PRIJZEN VANAF

€ 1.560

PRIJZEN VANAF

€ 3.170

VENETIË
NAPELS
NICE

ATHENE
SICILIË

LIVORNO

SPANJE

CANNES

BARCELONA
SPLIT

SPANJE

BARCELONA

NICE
MYKONOS
ATHENE

Civitavecchia (Rome), Italië

2

Messina (Sicilië), Italië

MADEIRA

CARTAGENA
MÁLAGA

TENERIFE

GIBRALTAR

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

17:00 1

Barcelona, Spanje

17:00 1

Barcelona, Spanje

17:00

1

19:00 2

Villefranche (Nice), Frankrijk^

09:00

19:00 2

Cannes, Frankrijk^

08:00

19:00

2/3 Op zee

3

Southampton, VK

GIBRALTAR
LANZAROTE
GRAN CANARIA

VERTREK

AANKOMST

16:30 1
2

Southampton, VK

VERTREK

AANKOMST

16:30 1

Southampton, VK

Firenze/Pisa (Livorno), Italië

07:00

19:00 3

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

07:00

19:00

4

Gibraltar, VK

14:30

20:00 3

Vigo, Spanje

10:00

17:00 4

Gibraltar, VK

Jeruzalem (Asjdod), Israël

06:00

23:00 4

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

19:00 4

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

19:00

5

Cartagena, Spanje

10:00

19:00 4

Lissabon, Portugal

08:00

17:00 5

Op zee

6

Haifa, Israël

07:00

22:00 5

Napels (Capri), Italië

07:00

18:00 5/6 Op zee

10:00

18:00 6

7

Limassol, Cyprus

10:00

17:00 6

Op zee

8

Rhodos, Griekenland

09:00

17:00 7

Venetië, Italië

9

Kusadasi (Efeze), Turkije

07:00

17:00 8

Venetië, Italië

10

Piraeus (Athene), Griekenland

07:00

17:00 9

Split, Kroatië^

11

Op zee

Kotor, Montenegro^

12

Napels (Capri), Italië

07:00

18:00 11/12 Op zee

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

Barcelona, Spanje

16:30
11:00

16:00

Genua, Italië

12:00

20:00

La Spezia (Firenze/Pisa), Italië

07:00

19:00

6

Valencia, Spanje

07:00

18:00 5

Cadiz (Sevilla), Spanje

7

Piraeus (Athene), Griekenland

07:00

18:00

7

Barcelona, Spanje

08:00

18:00 6

Op zee

8

Mykonos, Griekenland^

07:00

18:00

8

Villefranche (Nice), Frankrijk^

10:30

19:00 7

Lanzarote, Canarische Eilanden

08:00

18:00 8

Civitavecchia (Rome), Italië

07:00

19:00

18:00 9

Kusadasi (Efeze), Turkije

07:00

19:00

9

Op zee

Gran Canaria, Canarische Eilanden

07:00

17:00 9

Napels (Capri), Italië

06:00

18:30

09:30

19:00 10

Santorini, Griekenland^

07:00

19:00

10

Málaga, Spanje

12:00

20:00 9

Tenerife, Canarische Eilanden

07:00

17:00 10/11 Op zee

08:00

17:00 11/12 Op zee

11

Cadiz (Sevilla), Spanje

07:00

15:00 10

12:00

21:00

15:00

Barcelona, Spanje

06:00

12/13 Op zee
Southampton, VK

06:00

8

05:30

7

La Palma, Canarische Eilanden

07:00

16:00 12

11

Funchal (Madeira), Portugal

07:00

15:00 13/14 Op zee

12

Op zee

13

La Coruna, Spanje

11:00

17:30

14

Op zee
Southampton, VK

Lissabon, Portugal
Southampton, VK

05:30

05:30

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 okt 25* nov 2, 14

2020 mei 8* jun 1*, 25 aug 12 sept 5**, 29**

2020 mei 20 jun 13* jul 7, 19, 31 aug 24 sept 5**, 17**, 29** okt 11**

2020 jun 28 aug 2*

2020 jul 19 sept 6*

2020 jun 6 aug 16* sept 20* okt 4**

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise met Explorer of the Seas®.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.
**Er is ook een gelijkaardige cruise met Jewel of the Seas®.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten. De havens verschillen.
**Er is ook een gelijkaardige cruise met Jewel of the Seas®. De havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 14 nachten. De havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 13 nachten. De havens verschillen.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Santa Maria Della Salute, Venetië 2. Plaza de Espana, Sevilla 3. Acropolis, Athene 4. Cactus tuin, Lanzarote
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VERTREK

2/3 Op zee

Op zee

5

10

FIRENZE
ROME
NAPELS

LISSABON

LA PALMA

SEVILLA

10:00

3/4 Op zee

SEVILLA

VALENCIA

NAPELS

JERUZALEM

1

LISSABON

BARCELONA

EFEZE
SANTORINI

SOUTHAMPTON
GENUA

ROME

ROME

VERTREK

VERENIGD KONINKRIJK
LA CORUNA
VIGO

SOUTHAMPTON

LA SPEZIA

HAIFA

AANKOMST

€ 2.900

VERENIGD KONINKRIJK

SOUTHAMPTON

KOTOR

EFEZE
RHODOS
LIMASSOL

PRIJZEN VANAF

€ 3.189
VERENIGD KONINKRIJK

ITALIË

ROME

PRIJZEN VANAF

€ 2.100

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

MIDDELLANDSE ZEE CRUISES VAN 12 TOT 14 NACHTEN

MIDDELLANDSE ZEE

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

NOORD -EUROPA C R U I S E S VA N 7 TOT 11 N A C H T E N

NOORD-EUROPA

CRUISES VAN 7 TOT 11 NACHTEN

SCANDINAVIË EN RUSLAND
7 NACHTEN

NOORSE FJORDEN
7 NACHTEN

SCANDINAVIË EN RUSLAND
10 NACHTEN

SCANDINAVIË EN RUSLAND
11 NACHTEN

NOORDPOOLCIRKEL
11 NACHTEN

IJSLAND EN NOORWEGEN
12 NACHTEN

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

Brilliance of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 1.199

PRIJZEN VANAF

€ 1.399

PRIJZEN VANAF

€ 2.109

PRIJZEN VANAF

€ 2.109

PRIJZEN VANAF

€ 2.419

€ 2.399

ÅLESUND
GEIRANGER
ZWEDEN

HELSINKI

HELSINKI

STOCKHOLM

BERGEN

STOCKHOLM

SINT-PETERSBURG

STOCKHOLM

DENEMARKEN

KOPENHAGEN

VISBY

KOPENHAGEN

RIGA

AANKOMST
1

Stockholm, Zweden

2

Op zee

3

Sint-Petersburg, Rusland

4

Sint-Petersburg, Rusland

5

Helsinki, Finland

6
7

VERTREK

AANKOMST

18:00 1

Kopenhagen, Denemarken

2

Op zee

3

VERTREK
17:00 1
2

Kopenhagen, Denemarken
Warnemunde (Berlijn), Duitsland

1

Kopenhagen, Denemarken

2

Op zee

3

Riga, Letland

11:00

18:00 3

Stavanger, Noorwegen

17:00

4

Tallinn, Estland

12:00

19:00 4

Noordpoolcirkel (Op zee)

5

Sint-Petersburg, Rusland

07:00

5

18:00

6

Sint-Petersburg, Rusland

07:00

17:00 3

Op zee

09:00

19:00 4

Tallinn, Estland

07:00

07:00

17:00 5

Stavanger, Noorwegen

09:00

19:00 5

Sint-Petersburg, Rusland

07:00

Tallinn, Estland

08:00

17:00 6

Kristiansand, Noorwegen

07:00

17:00 6

Sint-Petersburg, Rusland

Visby, Zweden

09:00

19:00 7

Op zee

Stockholm, Zweden

07:00

AMSTERDAM

AANKOMST

21:30

Bergen, Noorwegen

07:00

VERTREK

17:00

Geiranger, Noorwegen

Kopenhagen, Denemarken

AANKOMST

07:00

18:00 4

07:00

17:00 1
2

Kopenhagen, Denemarken

VERTREK

AANKOMST

17:00 1
2

Op zee
07:00

16:00 3

Geiranger, Noorwegen

10:00

19:00

4

Bergen, Noorwegen

09:00

17:00

07:00

16:00

09:00

18:00 5

Ålesund, Noorwegen

18:00 6

Honningsvåg, Noorwegen

07:00

15:00 6

Op zee

Helsinki, Finland

07:00

18:00

7

Helsinki, Finland

07:00

17:00 7

Op zee

7

Reykjavik, IJsland

8

Visby, Zweden

09:00

16:00

8

Stockholm, Zweden

08:00

17:00 8

Ålesund, Noorwegen

10:00

17:00 8

Reykjavik, IJsland

9

Riga, Letland

07:00

16:30

9

Klaipeda, Litouwen

13:30

21:30 9

Flåm, Noorwegen

07:00

16:00 8

Op zee

10

Stockholm, Zweden

11:00

10

Op zee

10

Geiranger, Noorwegen^

10:00

19:00 9

Akureyri, IJsland

Stockholm, Zweden

Ontscheping

11

Kopenhagen, Denemarken

08:00

11

Op zee

Kopenhagen, Denemarken

Ontscheping

07:00

10

Op zee

11

Lerwick/Shetland, Schotland^

12

Op zee
Amsterdam

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATUM

VERTREKDATUM

VERTREKDATUM

2020 mei 24* jun 28 jul 5, 12, 19 aug 8**

2020 mei 31 aug 16

2020 jun 18 jul 26*

2020 mei 13

2020 jun 7

2020 aug 9

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise die vertrekt en aankomt in Kopenhagen, Denemarken in
plaats van Stockholm, Zweden. De volgorde van de havens verschilt. Het vervoer tussen het
schip en de haven gebeurt per tender.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten die vertrekt en aankomt in Kopenhagen,
Denemarken in plaats van Stockholm, Zweden.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 13 nachten die vertrekt in Stockholm, Zweden in plaats
van Kopenhagen, Denemarken. De volgorde van de havens verschilt.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Foto's van links naar rechts: 1. Kerk van de Verlosser, St. Petersburg 2. Nyhavn, Kopenhagen 3. Noorderlicht, Ijsland 4. Blue Lagoon, Ijsland
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Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

17:00

Op zee

Tromso, Noorwegen

Kopenhagen, Denemarken

VERTREK

Amsterdam, Nederland

7

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

BERGEN

NEDERLAND

KOPENHAGEN

VERTREK

LERWICK

GEIRANGER
FLÅM
STAVANGER

RIGA
KLAIPEDA

DENEMARKEN

AANKOMST

GEIRANGER

ÅLESUND

BERLIJN

KOPENHAGEN

AKUREYRI
REYKJAVIK

TROMSO

DENEMARKEN

VISBY
DENEMARKEN

SINT-PETERSBURG

TALLINN

TALLINN

STAVANGER
KRISTIANSAND

TALLINN

HELSINKI

SINT-PETERSBURG

HONNINGSVÅG

11:00
06:00
07:00

19:00

08:00

18:00

07:00
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NOORD -EUROPA C R U I S E S VA N 8 TOT 13 N A C H T E N

NOORD-EUROPA

CRUISES VAN 8 TOT 13 NACHTEN

NOORD-EUROPESE STEDEN
8 NACHTEN

BRITSE EILANDEN
10 NACHTEN

VAN BARCELONA NAAR KOPENHAGEN
10 NACHTEN

BALTISCHE ZEE
12 NACHTEN

BRITSE EILANDEN
12 NACHTEN

VAN KOPENHAGEN NAAR BARCELONA
13 NACHTEN

Anthem of the Seas®

Brilliance of the Seas®

Jewel of the Seas®

Brilliance of the Seas®

Brilliance of the Seas®

Jewel of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 2.209

PRIJZEN VANAF

€ 1.969

PRIJZEN VANAF

€ 1.399

PRIJZEN VANAF

€ 1.999

PRIJZEN VANAF

€ 2.449

€ 2.179

OSLO

BERGEN

KOPENHAGEN
HELSINKI

GLASGOW

AMSTERDAM

BELFAST
CORK

HAMBURG

VERENIGD KONINKRIJK

NEDERLAND

BARCELONA

Southampton, VK
Zeebrugge, België

3

Op zee

4

Oslo, Noorwegen

5

Op zee

6

Hamburg, Duitsland

7

Op zee

8

EDINBURGH
DUBLIN
HOLYHEAD

KOPENHAGEN

DOVER

08:00

AANKOMST

16:30 1

Amsterdam, Nederland

20:00 2

Dover, VK

3

AANKOMST

17:00 1

Barcelona, Spanje

17:00

1

Amsterdam, Nederland

20:00 2

Cartagena, Spanje

09:00

17:00

2

Op zee

Gibraltar, VK

08:00

15:00

3

Kopenhagen, Denemarken

Lissabon, Portugal

10:00

18:00

4

Op zee

VERTREK
17:00 1
2

08:00

17:00 3

14:00

18:00 5

07:00

6

Cork (Cobh), Ierland

07:00

19:00 8

Zeebrugge, België

09:00

19:00

7

Sint-Petersburg, Rusland

18:00 7

Dublin, Ierland

Amsterdam, Nederland

08:00

18:00

8

Helsinki, Finland

07:00

16:00 8

Dublin, Ierland

9

Stockholm, Zweden

07:00

16:00 9

Holyhead, Wales

10

Op zee

11

Skagen, Denemarken

12

Op zee

Op zee
Amsterdam, Nederland

07:00

23:59 10

Op zee
Kopenhagen, Denemarken

07:00

06:00

Amsterdam, Nederland

10
08:00

18:00 11
12

06:00

23:00

18:00 6

11:00

Sint-Petersburg, Rusland

Le Havre (Parijs), Frankrijk

11:00

08:00

Tallinn, Estland

6

10

16:00

Cork (Cobh), Ierland

5

9

07:00

Op zee

19:00

05:30

19:00

18:00 4

07:00

Southampton, VK

19:00

08:00

08:00

Le Havre (Parijs), Frankrijk

9

08:00

Inverness/Loch Ness, Schotland

19:00 7

5

Op zee

07:00

7

Bergen, Noorwegen
Op zee
Le Havre (Parijs), Frankrijk

21:45 8

Op zee

18:00 9

La Coruna, Spanje

11:00

20:00

Vigo, Spanje

08:00

17:00

10

Op zee
St. Peter Port, Kanaaleilanden^

07:00

17:00 11

Lissabon, Portugal

08:00

19:00

Dover, VK

06:45

16:00 12

Gibraltar, VK

14:30

19:30

Amsterdam, Nederland

06:00

13

Op zee
Barcelona, Spanje

VERTREKDATUM

VERTREKDATA

VERTREKDATUM

VERTREKDATA

VERTREKDATUM

VERTREKDATUM

2020 mei 29

2020 jun 12 jul 16*

2020 mei 3

2020 mei 17 jun 22* jul 4, 28* aug 9, 21**

2020 jul 16

2020 aug 23

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan Aarhus, Denemarken, in plaats van
Skagen, Denemarken.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt
per tender.		

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Windmolen, Amsterdam 2. Tallin, Estland 3. Doedelzakspeler, Edinburgh 4. Eiffeltoren, Parijs
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Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

17:00

Kristiansand, Noorwegen
Oslo, Noorwegen

20:00 5/6 Op zee

VERTREK

Kopenhagen, Denemarken

18:00 3

07:00

Op zee

2
07:00

08:00

21:00 8

AANKOMST

Edinburgh (S. Queensferry), Schotland^

Holyhead, Wales

07:00

4

BARCELONA

VERTREK
17:00 1

Op zee

Greenock (Glasgow), Schotland

Le Havre (Parijs), Frankrijk

VIGO
LISSABON

GIBRALTAR

Amsterdam, Nederland

20:00 4

22:00 6

AMSTERDAM

AANKOMST

08:00

07:00

7

VERTREK

Belfast, Noord-Ierland

22:00 4

LA CORUNA

ST. PETER PORT

AANKOMST

3

Op zee

07:00

5

08:00

VERTREK

PARIJS
NEDERLAND

CORK

GIBRALTAR

VERTREK

DENEMARKEN

KOPENHAGEN

SINT-PETERSBURG

AMSTERDAM

CARTAGENA

PARIJS

AANKOMST
2

NEDERLAND

LISSABON

PARIJS

1

INVERNESS

SPANJE

AMSTERDAM

BRUGGE

TALLINN

PARIJS

HOLYHEAD
DOVER

SOUTHAMPTON

SKAGEN

BRUGGE

STOCKHOLM

KRISTIANSAND
OSLO

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

07:00
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ACTIE EN ONTSPANNING IN DE
CARAÏBEN

BAHAMA'S

BAHAMA'S

CRUISES VAN 3 TOT 4
NACHTEN

Vol spannende ervaringen tilt Perfect Day® at CocoCay® uw avontuur op naar een geheel
nieuw niveau. Ontdek eindeloze manieren om uw dag te vullen met unieke ervaringen die
zijn ontworpen om meer onbekende gebieden te veroveren en eeuwige herinneringen te
koesteren. Zweef in een heliumballon naar het hoogste uitkijkpunt op de Bahama's op 137
meter in de lucht. Neem een drankje aan de swim-up bar en kom tot rust in het grootste
zoetwaterzwembad van de Caraïben. Of ontspan gewoon en bewonder de mooie omgeving
vanaf de eerste cabana's op het water in de Bahama's.

BAHAMA'S
3 NACHTEN

BAHAMA'S
3 TOT 4 NACHTEN

BAHAMA'S
4 NACHTEN

Mariner of the Seas®

Navigator of the Seas®

Mariner of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 479

CABANA BIJ COCO BEACH CLUBSM**
Ontspan en luister naar de oceaan in uw
cabana op het water.

OMHOOG, OMHOOG EN WEG IN EEN
HELIUMBALLON
Krijg het beste uitzicht in de Bahama's

€ 599

FLORIDA

FLORIDA

ORLANDO

ORLANDO

START UW PERFECT DAY* HIER
VAAR MET DE STROOM MEE OP THRILL
WATERPARKSM
Het grootste golfslagbad in de Caraïben

PRIJZEN VANAF

€ 499

FLORIDA

MIAMI

COCOCAY

RACE NAAR BENEDEN OP DAREDEVIL’S
PEAKSM
De hoogste waterglijbaan van Noord-Amerika

CRUISES VAN 3 TOT 4 NACHTEN

PERFECT DAY® AT COCOCAY®

NASSAU

COCOCAY

COCOCAY

NASSAU

NASSAU

GENIET BIJ OASIS LAGOON
Het grootste zoetwaterzwembad in
de Caraïben
SM

Meer weten? Ga naar RoyalCaribbean.com/PerfectDayCocoCay

AANKOMST

VERTREK ROUTE A

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

1

Port Canaveral (Orlando), Florida

16:00 1

Miami, Florida

17:00 1

Port Canaveral (Orlando), Florida

2

Nassau, Bahama's

08:30

21:30 2

Nassau, Bahama's

08:00

21:00 2

Perfect Day at CocoCay

07:00

17:00

3

Perfect Day at CocoCay

07:00

17:00 3

Perfect Day at CocoCay

07:30

17:30 3

Nassau, Bahama's

08:00

21:00

Port Canaveral (Orlando), Florida

07:00

Miami, Florida

07:00

4

Op zee
Port Canaveral (Orlando), Florida

ROUTE B
1

Miami, Florida

2

Nassau, Bahama's

3

Op zee

4

AANKOMST

16:00

07:00

VERTREK
16:30

08:00

21:00

Perfect Day at CocoCay

07:00

17:00

Miami, Florida

06:00

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 jan 3*, 10, 17, 24, 31 feb 7, 14, 21, 28 mrt 6, 13, 20, 27 apr 3, 10, 17, 24
mei 1*, 8*, 15*, 22*, 29* jun 5*, 12*, 19*, 26* jul 3*, 10*, 17*, 24*, 31* aug 7*,
14*, 21*, 28* sept 4*, 11*, 18*, 25* okt 2*, 9*, 16*, 23*, 30* nov 13*, 20*, 27*
dec 4*, 11*, 18*, 20*, 21**, 27*
2021 jan 1*, 3*, 8*, 15*, 22*, 29* feb 5*, 12*, 19*, 26* mrt 5*, 12*, 19*, 26* apr
2*, 9*, 16*, 23*, 30*

Route A: 3 nachten. 2020 jan 10, 17, 24, 31 feb 7, 14, 21, 28 mrt 6, 13, 20, 27
apr 3, 10, 17, 24 mei 1*, 8*, 15*, 22*, 29* jun 5*, 12*, 19*, 26* jul 3*, 10*, 17*,
20*, 24*, 31* aug 7*, 14*, 21*, 28* sept 4*, 11*, 18*, 25* okt 2*, 9*, 16*, 23*,
30* nov 6*, 13*, 20*, 27* dec 4*, 11*, 18*
2021 jan 1*, 8*, 15* 22*, 29* feb 5*, 12*, 19*, 26* mrt 5*, 12*, 19*, 26* apr 2*,
9, 16*, 23*, 30*
Route B: 4 nachten. 2020 jan 6**, 13**, 20**, 27** feb 3, 10, 17**, 24** mrt
2**, 9**, 16**, 23**, 30** apr 6**, 13**, 20**, 27** mei 4, 11, 18, 25 jun 1, 8,
15, 22, 29 jul 6, 13, 27 aug 3, 10, 17, 24, 31 sept 7, 14, 21, 28 okt 5, 12, 19, 26 nov
2, 9, 16, 23 30** dec 7, 14
2021 jan 4** 11, 18, 25 feb 1, 8, 15, 22 mrt 1, 8, 15, 22, 29 apr 5, 12,19, 26

2020 jan 6, 20*, 13, 27 feb 3, 10*, 17*, 24 mrt 2*, 9, 16*, 23*, 30 apr 6*, 13, 20,
27 mei 4**, 11**, 18**, 25** jun 1**, 8**, 15**, 22**, 29* jul 6*, 13*, 20*, 27*
aug 3**, 10**, 17**, 24**, 31** sept 7**, 14**, 28** okt 5**, 12**, 19**, 26**
nov 2**, 16**, 23**, 30** dec 7**, 14**, 21**, 24*, 28**
2021 jan 4*, 11**, 18**, 25** feb 1**, 8**, 15**, 22** mrt 1**, 8**, 15**, 22**,
29** apr 5**, 12**, 19**, 26**

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 3 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten, de volgorde van de havens verschilt.

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
Privébestemming

*Voor bepaalde activiteiten wordt een kost aangerekend. Raadpleeg de cruiseplanner voor de meest recente prijzen en promoties.
**De opening van de Coco Beach Club en de cabana's op het water is gepland voor december 2019. Alle bestemmingsvoorzieningen en -ervaringen, en de bijbehorende levertijd
voor deze voorzieningen, zijn momenteel in ontwikkeling en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen en berichten voor Perfect Day at CocoCay geven huidige
ontwerpconcepten weer en kunnen artistieke weergaven bevatten. Perfect Day en CocoCay zijn handelsmerken van Royal Caribbean.
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Route A
Route B

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van
toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd
de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie
van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.
royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en
beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. CocoCay 2. Snorkelen in de CaraÏben 3. Ziplijn, CocoCay
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CARAÏBEN EN BERMUDA

CARAÏBEN EN BERMUDA

CRUISES VAN 4 TOT 7 NACHTEN

TIPS

LABADEE, HAÏTI
Ons privé-eiland
Ons privé tropisch paradijs in de Caraiben, laat u
overdonderen door de ongerepte schoonheid
van de idyllische stranden van het eiland, het
turquoise water en de rijke koraalriffen. Als
spanning uw ding is, ga dan voor actie met veel
adrenaline en zweef hoog op de Dragon Breath
zipline, de langste zipline over het water ter
wereld, of duik naar beneden van de draaiende
Dragon’s Tail Coaster met een prachtig uitzicht
over Labadee. Bezoek Columbus Cove voor
gezinsvriendelijke activiteiten, met inbegrip van
een van de grootste aquaparken in de Caraiben.
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
Ontspannen luxe
Vaar naar het paradijs en ontspan op de
prachtige Seven Mile Beach, wiebel met uw
tenen in het zachte witte zand en snorkel
in helderblauw water. Ervaar spectaculair
scubaduiken bij de Wall, een onderzeese klif
die de hele kustlijn van het eiland omringt,
verbluft door de aanblik van murenen,
zwart koraal, barracuda's en haaien. Bekijk
babyschildpadden in het Cayman Turtle Centre,
of natuurliefhebbers zullen dol zijn op de
levendige tropische vogels en exotische planten
in het Queen Elizabeth II Botanical Park.
ST. JOHNS, ANTIGUA
Nelson’s Dockyard
Waan uzelf in de hemel met prachtige
vergezichten, verleidelijke stranden en
glinsterende zeeën. Ga naar de levendige lokale
markt en geniet van heerlijke verse ananassen,
suikerappels en mango's. Treed in Horatio
Nelsons voetsporen bij Nelson's Dockyard, dat
door UNESCO wordt erkend als werelderfgoed,
en ontdek de fascinerende maritieme
geschiedenis. Spot barracuda's, morenen en
kleurrijke koralen in Cades Reef.
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WESTELIJKE CARAÏBEN
CRUISE VAN 4 EN 5 NACHTEN

BERMUDA
5 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
5 NACHTEN

BAHAMA'S
CRUISE VAN 7 NACHTEN

Independence of the Seas®

Brilliance of the Seas®

Adventure of the Seas®

Independence of the Seas®

Oasis of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 599

PRIJZEN VANAF

€ 449

PRIJZEN VANAF

€ 749

PRIJZEN VANAF

€ 789

€ 989

NEW JERSEY

CAPE LIBERTY

FLORIDA

FLORIDA

FORT LAUDERDALE

NEW JERSEY

TAMPA

FLORIDA

CAPE LIBERTY

FORT LAUDERDALE

COCOCAY

KEY WEST

KINGS WHARF
COZUMEL

GEORGE TOWN

ORLANDO

COZUMEL

COCOCAY

FALMOUTH

ROUTE A
1

Fort Lauderdale, Florida

2

Op zee

3

Cozumel, Mexico

4

Op zee
Fort Lauderdale, Florida

AANKOMST

VERTREK ROUTE A
16:30 1
2

08:00

19:00 3
4

Tampa, Florida

VERTREK
16:00

Op zee
Cozumel, Mexico

08:00

18:00

Op zee
Tampa, Florida

07:00

AANKOMST

07:00

AANKOMST
1

Cape Liberty, New Jersey

2

Op zee

3

Kings Wharf, Bermuda

4

Kings Wharf, Bermuda

5

Op zee

ROUTE B

AANKOMST

VERTREK ROUTE B

Fort Lauderdale, Florida

2

Op zee

3

George Town, Grand Cayman^

07:00

16:00 3

Op zee

4

Cozumel, Mexico

10:00

19:00 4

Cozumel, Mexico

5

Op zee
Fort Lauderdale, Florida

16:30 1
2

5
07:00

AANKOMST

Tampa, Florida
Key West, Florida

AANKOMST

15:00 1
09:00

Perfect Day at CocoCay

3

Op zee

5
06:00

Fort Lauderdale, Florida

2
17:00 4

Cape Liberty, New Jersey
1

VERTREK

NASSAU

Falmouth, Jamaica

VERTREK
16:30 1

Cape Liberty, New Jersey

07:00

19:00 2

Op zee

07:00

16:30 4

3
5

Op zee
Fort Lauderdale, Florida

AANKOMST

07:00

VERTREK

VERTREK
16:00

Port Canaveral (Orlando), Florida

13:00

22:00

Perfect Day at CocoCay

10:00

18:00

Nassau, Bahama's

07:00

18:00

6/7 Op zee
Cape Liberty, New Jersey

06:00

16:00
11:00

19:00

07:00

18:00

Op zee
Tampa, Florida

07:00

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

Route A: 4 nachten. 2020 nov 26 dec 10, 24*
2021 jan 7, 21 feb 4, 18 mrt 4, 18 apr 1, 15
Route B: 5 nachten. 2020 nov 25**, 30 dec 5***, 9**, 14, 28**
2021 jan 2**, 11, 16***, 20**, 25 feb 3**, 8, 17**, 22 mrt 2**, 8, 16**, 22, 30**
apr 5, 13**, 19, 27**

Route A: 4 nachten. 2020 jan 2, 16, 30 feb 18, 27 mrt 12, 26 apr 9, 23 nov 5*,
19* dec 3*, 17*, 31* 2021 jan 28* feb 16*, 25* mrt 11*, 25* apr 8*, 22*
Route B: 5 nachten. 2020 jan 6, 11**, 20, 25** feb 3, 8**, 22** mrt 2, 7**,
16, 21**, 30 apr 4**, 13, 18**, 27 nov 9***, 14**, 23***, 28** dec 7***, 12**,
21***, 26** 2021 jan 4***, 9**, 18*, 23** feb 1*, 6**, 20** mrt 1*, 6**, 15*,
20**, 29* apr 3**, 12*, 17**, 26*

2020 mei 30 jun 13, 26* jul 10*, 24* aug 8, 22 sept 5, 19 okt 3, 17, 31

2020 mei 2, 7*, 11**, 18*, 25* jun 1*, 8*, 15*, 22*, 29* jul 6**, 11, 16*, 20**,
25, 30* aug 3**, 8**, 13*, 17**, 22, 27*, 31** sept 5, 10*, 14**, 19**, 24*, 28**
okt 3, 8*, 12**, 17, 22*, 26**, 31 nov 5*, 9 dec 5*** 2021 jan 16***

2020 mei 10, 17, 24, 31 jun 7, 14, 27* jul 4*, 11*, 18*, 25* aug 1**, 9, 16, 23,
30 sept 6, 13, 20, 27 okt 4, 11, 18, 25

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 5 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
***Een gelijkaardige cruise legt aan in Perfect Day at CocoCay in plaats van Cozumel, Mexico.
Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

CRUISES VAN 4 TOT 7 NACHTEN

COZUMEL, MEXICO
Maya-ruïnes in Tulum
Ontdek de prachtige Maya-architectuur die
uitrijst boven de Caraïbische Zee in de stad
Tulum. Tulum is een ommuurde vesting en
was een belangrijke handelshaven. Ontdek de
geheimen, weetjes en betoverende legenden
van de Maya-cultuur en architecturale
verwezenlijkingen.

WESTELIJKE CARAÏBEN
CRUISE VAN 4 EN 5 NACHTEN

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten die Miami, Florida bezoekt. De volgorde van
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten met bezoek aan Nassau, Bahama's. De
de havens verschilt.
volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 5 nachten met bezoek aan Labadee, Haïti, in plaats van
Falmouth, Jamaica. De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 5 nachten met bezoek aan George Town,
Kaaimaneilanden, in plaats van Falmouth, Jamaica. De volgorde van de havens verschilt.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
**Een gelijkaardige cruise legt aan in George Town, Kaaimaneilanden, in plaats van Key West,
Florida. Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.
***Een gelijkaardige cruise legt aan in Costa Maya, Mexico in plaats van Key West, Florida. De
volgorde van de havens verschilt.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van
toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd
de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie
van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.
royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en
beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Flamingos, Caraïben 2. Duiken, Cozumel 3. Stingray City, Grand Cayman
4. Rafting op de Martha Brae rivier, Jamaica 5. Ziplijn, Jamaica

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
Privébestemming

Route A
Route B

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73
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WESTELIJKE CARAÏBEN

WESTELIJKE CARAÏBEN

CRUISES VAN 5 TOT 7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
6 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

Explorer of the Seas®

Adventure of the Seas®

Symphony of the Seas®

Oasis of the Seas®

Allure of the Seas®

Harmony of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 499

€ 599

PRIJZEN VANAF

€ 1.019
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FLORIDA

FORT LAUDERDALE

MIAMI

FORT LAUDERDALE

COSTA MAYA

COZUMEL
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Miami, Florida

2
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Miami, Florida
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3
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17:00 4

VERTREK
17:30 1
2
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Miami, Florida
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16:30
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1

Miami, Florida

2
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ROATAN

ROATAN

FALMOUTH

AANKOMST

COCOCAY

COSTA MAYA

COSTA MAYA

COZUMEL
ROATAN

COSTA MAYA

AANKOMST

FLORIDA

ORLANDO

COCOCAY

COZUMEL

COZUMEL
LABADIE

€ 899

FLORIDA

MIAMI

COCOCAY

PRIJZEN VANAF

€ 899
FLORIDA

FLORIDA

MIAMI

NASSAU

PRIJZEN VANAF

€ 849

VERTREK

AANKOMST

16:30 1
2

VERTREK

Fort Lauderdale, Florida
Perfect Day at CocoCay
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AANKOMST

16:30 1

Port Canaveral (Orlando), Florida

17:00 2
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18:00 4

Cozumel, Mexico
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Roatan, Honduras
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16:00

Roatan, Honduras
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15:00 6

Cozumel, Mexico

07:30
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Costa Maya, Mexico

11:00

19:00 4

Costa Maya, Mexico

08:00

17:00

4

Falmouth, Jamaica

5

Cozumel, Mexico

07:00

17:00 5
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07:00

18:00

5

Op zee

6

Op zee

6

Cozumel, Mexico

7

Op zee

Fort Lauderdale, Florida

05:30

6

Op zee

7

Perfect Day at CocoCay

08:00

Miami, Florida

06:00

17:00

Miami, Florida

5
08:00

19:00 6
7

06:00

3

VERTREK

7

Op zee
Fort Lauderdale, Florida

06:15

Op zee

Op zee
Port Canaveral (Orlando), Florida

06:00

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 jan 5, 19 feb 2, 16 mrt 15, 29 nov 29* dec 13*, 27*
2021 jan 10*, 24** feb 7*, 21** mrt 7*, 21** apr 4*, 18**

2020 jan 4*, 12, 18*, 26 feb 1*, 9, 15*, 23, 29* mrt 8, 14*, 22, 28* apr 5,
11*, 19, 25*

2020 jan 12, 26 feb 9, 23 mrt 8, 22 apr 5, 19 nov 8*, 14** dec 6*, 13** 2021
jan 3*, 10**, 31* feb 7**, 28* mrt 7**, 28* apr 4**, 25*

2020 jan 12, 26 feb 9, 23 mrt 8, 22 apr 5, 19 nov 22*, 29** dec 20*, 27**
2021 jan 17*, 24** feb 14*, 21** mar 14*, 21**, apr 11*, 18**

2020 jan 5, 19 feb 2, 16 mrt 1, 15, 29 apr 12, 26 mei 10*, 24* jun 7*, 21* jul 5*,
19* aug 2*, 16*, 30* sept 13*, 27* okt 11*, 25* nov 1*, 15*, 29* dec 13*, 27*
2021 jan 10*, 24* feb 7*, 21* mrt 7*, 21* apr 4*, 18*

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
**Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan Perfect Day at CocoCay in plaats van
Nassau, Bahama's. De volgorde van de havens verschilt.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten. De havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

2020 jan 4, 18 feb 1, 15, 29 mrt 14, 28 apr 11, mei 16** jun 6**, 27** jul 18**
aug 8**, 29** sept 19** okt 10**, 25 nov 7*, 21* dec 5*, 19*
2021 jan 2*, 16*, 30* feb 13*, 27 mrt 13*, 27* apr 10*, 24*

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise die vertrekt en aankomt in Fort Lauderdale, Florida.
**Er is ook een gelijkaardige cruise met Allure of the Seas®.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise met Oasis of the Seas®. De volgorde van de havens verschilt.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Ocean Drive, Miami Beach 2. Pitons, St. Lucia 3. Strand op de Caraïben 4. Maya-tempel, Costa Maya
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Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
Privébestemming

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

CRUISES VAN 5 TOT 7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN
5 NACHTEN

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
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14/08/2019 15:45

CRUISES VAN 7 TOT 8 NACHTEN

LANGE VAKANTIES
ONTDEK MEER OP EEN LANGERE CRUISE
Onze langere cruises bieden u nog meer
opwindende, nieuwe aanleghavens om te
ontdekken, en de kans om nog langer van
alles aan boord te genieten. Afhankelijk van de
reisroute bieden bepaalde langere cruises meer
cruisedagen, waardoor u nog meer tijd hebt om u
te ontspannen en van onze schepen te genieten.

OOSTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

OOSTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

OOSTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

OOSTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

OOSTELIJKE CARAÏBEN
8 NACHTEN

Symphony of the Seas®

Oasis of the Seas®

Allure of the Seas®

Harmony of the Seas®

Adventure of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 1.159

VERLENG UW VERBLIJF
In het Universal Orlando ResortTM
Wou u ooit een beetje langer blijven op uw
favoriete bestemming? In het wereldberoemde
Universal Orlando Resort™ geniet u van de beste
livemuziek, heerlijke maaltijden en activiteiten
voor het hele gezin, en nog veel meer. U kunt
bovendien kiezen uit een van de drie AAA-four
diamond themahotels die zich allemaal op
wandelafstand bevinden van Universal Studios
Florida™, Universal’s Islands of Adventure™ en
Universal's Volcano Bay™.
Reserveer uw vakantie vandaag
www.RoyalCaribbean.com/universal
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16:00 4
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Labadee, Haïti

10:00
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6
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Charlotte Amalie, St. Thomas

08:00
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7

Perfect Day at CocoCay

08:30
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Philipsburg, Sint-Maarten

07:00

16:00

Miami, Florida

06:00

Miami, Florida
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6
17:30 7

Op zee
Miami, Florida
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18:00 7
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Op zee
Perfect Day at CocoCay

08:00

Port Canaveral (Orlando), Florida

06:00
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7/8 Op zee
Fort Lauderdale, Florida

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 jan 25 feb 22 mrt 21 apr 18 mei 2*, 23* jun 13* jul 4*, 25* aug 15* sept
5*, 26* okt 17*, 31** nov 28** dec 26**
2021 feb 6** mrt 6** apr 3**

2020 jan 5, 19* feb 2, 16* mrt 1, 15*, 29 apr 12*, 26 nov 15**, 29** dec 13**,
27** 2021 jan 10**, 24** feb 7**, 21** mrt 7**, 21** apr 4**, 18**

2020 jan 5, 19* feb 2, 16* nov 11, 22* dec 6, 20*
2021 jan 3, 17*, 31 feb 14*, 28 mrt 14*, 28 apr 11*, 25

2020 jan 12, 26 feb 9, 23 mrt 8, 22 apr 5, 19 mei 3*, 17**, 31* jun 14**, 28*
jul 12**, 26 aug 9**, 23* sept 6**, 20* okt 4**, 18* nov 8**, 22* dec 6**, 20*
2021 jan 3**, 17*, 31** feb 14*, 28** mrt 14*, 28** apr 11*, 25**

2020 jan 18 feb 15 mrt 14 apr 11

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten. Vertrekt en komt aan in Fort Lauderdale,
Florida in plaats van Miami, Florida. De havens verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten met bezoek aan Charlotte Amalie, St. Thomas
in plaats van San Juan, Puerto Rico.
**Er is ook een gelijkaardige cruise.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Typisch restaurant in St. Maarten 2. CocoCay 3. Natuurlijke haven van Charlotte Amalie
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€ 999

COCOCAY

Eenmaal u goed en wel hebt ingescheept, kunt u
van uw hut een thuis maken. U hebt tijd genoeg
om verwend te worden in de spa, een spectaculaire
show te bekijken of een cocktail te nippen aan het
zwembad zodat u gerevitaliseerd aankomt en klaar
bent om te genieten van de bezienswaardigheden,
winkels, lokale keuken en cultuur.
We bieden nu nog meer bestemmingen aan in de
Zuidelijke en Westelijke Caraïben met cruises van
10 en 11 nachten op Serenade of the Seas® en
van 11 en 12 nachten op Anthem of the Seas®.

MIAMI

PRIJZEN VANAF

€ 1.019

FLORIDA

MIAMI

COCOCAY

PRIJZEN VANAF

€ 799

FLORIDA

FLORIDA

MIAMI

PRIJZEN VANAF

€ 799

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
Privébestemming

OOSTELIJKE CARAÏBEN CRUISES VAN 7 TOT 8 NACHTEN

OOSTELIJKE CARAÏBEN

05:30

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De reisroute verloopt omgekeerd.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten met bezoek aan Basseterre, St. Kitts en Nevis
in plaats van Philipsburg, Sint-Maarten. De reisroute verloopt omgekeerd.

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73
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CRUISES VAN 7 TOT 11 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
9 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
10 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN
11 NACHTEN

Freedom of the Seas®

Enchantment of the Seas®

Vision of the Seas®

Explorer of the Seas®

Serenade of the Seas®

Anthem of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 779
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17:00 1
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VERTREKDATA

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan Charlotte Amalie, St. Thomas in plaats van
Philipsburg, St. Maarten. De volgorde van de havens verschilt.

*Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan St. Johns, Antigua, in plaats van
Philipsburg, St. Maarten. De volgorde van de havens verschilt.
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VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 jan 10, 24 feb 7, 21 mrt 6, 20 apr 3, 17 nov 20* dec 4*, 18* 2021 jan 1*,
15*, 29* feb 12*, 26* mrt 12*, 26* apr 9*, 23*

2020 jan 5, 16*, 27* 2021 jan 4**, 15*, 26*

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.

2020 jan 10, 20**, 31* feb 10**, 21 mrt 2**, 13*, 23** apr 3, 13**, 24* nov
13*** dec 4***, 14***
2021 jan 15*** feb 5***, 26*** mrt 19*** apr 9***
Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan Roseau, Dominica, in plaats van Labadee,
Haïti en San Juan, Puerto Rico. De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 11 nachten. De havens verschillen.
***Er is ook een gelijkaardige cruise met Vision of the Seas®. De volgorde van de havens
verschilt.

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73
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2020 jan 4, 11, 18*, 25* feb 1, 8*, 15*, 22*, 29 mrt 7*, 14*, 21*, 28* apr 4*,
11*, 18*, 25

Uitleg kaart
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Privébestemming

VERTREK

2/3 Op zee

Op zee

VERTREKDATA

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Typische architectuur van Oranjestad 2. Koraalrif, Cozumel 3. Festival op Barbados 4. Fort San Cristobal, San Juan
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2020 jan 5, 19 feb 2, 16 mrt 1, 15, 29 apr 12, 26 mei 10*, 24* jun 7*, 21* jul 5*, 2020 nov 21 dec 5, 19* 2021 jan 2, 16, 30 feb 13, 27 mrt 13, 27 apr 10, 24
19* aug 2*, 16*, 30* sept 13*, 27* okt 11*, 25* nov 8*, 22* dec 6*, 20* 2021
jan 3*, 17*, 31* feb 14*, 28* mrt 14*, 28* apr 11*, 25*
Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
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NEW JERSEY

CAPE LIBERTY

LABADIE

ROSEAU

CASTRIES
BRIDGETOWN

€ 1.199

FLORIDA

MIAMI

CHARLOTTE AMALIE

PRIJZEN VANAF

€ 1.079

FLORIDA

SAN JUAN

PHILIPSBURG

PRIJZEN VANAF

€ 899

PUERTO RICO

SAN JUAN

PHILIPSBURG
BASSETERRE
ST. JOHNS

PRIJZEN VANAF

€ 649

PUERTO RICO

PUERTO RICO

SAN JUAN

PRIJZEN VANAF

€ 699

ZUIDELIJKE CARAÏBEN CRUISES VAN 7 TOT 11 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 11 nachten. De volgorde van de havens verschilt.

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

ALASKA CRUISES VAN 7 NACHTEN

ONTDEK
ALASKA

NIET TE MISSEN

ALASKA
7 NACHTEN

ALASKA
7 NACHTEN

ALASKA
7 NACHTEN

Ovation of the Seas®

Serenade of the Seas®

Radiance of the Seas®

PRIJZEN VANAF

HUBBARD-GLETSJER
natuurschoon
De Hubbard-gletsjer is een echt wereldwonder;
het is de grootste en een van de actiefste
gletsjers in zijn soort in Alaska. Het is met
zijn 10 kilometer kristalhelder blauw ijs ook
de langste ijsrivier van Noord-Amerika. Het
indrukwekkende landschap, de ‘witte donder’
en de afkalvende gletsjer kunt u het best
bekijken vanaf het scheepsdek. Op ruim 107
m. hoogte, ruim 122 km. lang en ruim 11 km.
breed zal de Hubbard-gletsjer u gegarandeerd
versteld doen staan.
KETCHIKAN
Het beste van Ketchikan
Ketchikan staat bekend als Alaska’s ‘eerste stad’
en is een bestemming voor liefhebbers van
een idyllisch landschap en een onvoorstelbaar
rijke inheemse cultuur. Ketchikan beschikt
over ’s werelds grootste collectie met de
hand gesneden totempalen, die overal in het
oude stadje verspreid zijn. Wandel door de
gerestaureerde straten uit het gouden tijdperk
om het beruchte Dolly’s House te ontdekken.
Haar huis biedt u een uniek en fascinerend
kijkje in het leven van het Westen. Er is meer
te beleven in de zalmhoofdstad van de wereld
buiten de dagelijkse vangst. Van ruim 305
meter aan watervallen in Misty Fjords tot het
pittoreske Tatoosh-eiland.

JUNEAU
Helikoptervlucht
Er is zo veel te zien en te doen in Juneau, de
hoofdstad van Alaska. U kunt er volop genieten
van buitenactiviteiten, zoals bergbeklimmen,
boswandelingen maken en kajakken. Glijd
pijlsnel over de sneeuwvlaktes van Juneau
tijdens een opwindende sleerit met energieke
husky's die de weg wijzen. U kunt zelfs een
helikoptervlucht maken op de Mendenhallgletsjers of de Mount Roberts-tram naar de top
van de majestueuze berg Juneau nemen.
ICY STRAIT POINT
Boottocht met walvissen en zeezoogdieren
Ga aan boord op een snelle cruise naar
Point Adolphus, een van Alaska’s beste
uitzichtpunten voor walvisspotten. Icy Strait
Point bevindt zich in een oud regenwoud
en biedt tevens mogelijkheden voor
zeehondenspotten en in de meer afgelegen
delen ook grizzlyberen.

SKAGWAY
White Pass en Yukon Route Railway
Skagway is rijk aan gebouwen uit de tijd van
de goudkoorts, geconserveerd in het kader
van het Klondike Gold Rush National Historical
Park. Wandelend door de hoofdstraat voelt het
alsof u op de set van een western bent gestapt,
compleet met authentieke saloons en houten
trottoirs. Verken al wandelend het historische
district en neem de oude spoortrein naar
de top van de White Pass en geniet van het
magnifieke uitzicht over de gletsjers, bergen,
watervallen en rivieren.

PRIJZEN VANAF

€ 1.599
SKAGWAY

PRIJZEN VANAF

€ 1.199

€ 1.289

SEWARD

SKAGWAY

JUNEAU
ENDICOTT ARM EN DAWES-GLETSJER

SAWYER-GLETSJER

JUNEAU

HUBBARD-GLETSJER

ICY STRAIT POINT

KETCHIKAN

INSIDE PASSAGE

CANADA

VANCOUVER

VICTORIA
WASHINGTON

CANADA

VANCOUVER

SEATTLE

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

16:00 1

AANKOMST

Seattle, VS
Inside Passage (op zee)

3

Juneau, Alaska

12:00

21:00 3

Ketchikan, Alaska

07:00

16:00 3

Ketchikan, Alaska

06:00

16:00

4

Skagway, Alaska

07:00

20:30 4

Juneau, Alaska

09:00

20:30 4

Icy Strait Point, Alaska

09:00

18:00

5

Endicott Arm en Dawes-gletsjer

07:00

00:00 5

Skagway, Alaska

07:00

20:30 5

Juneau, Alaska

07:00

21:30

6

Op zee

Tracy Arm-fjord (Sawyer-gletsjer), Alaska

07:00

00:00 6

Skagway, Alaska

07:00

17:00

7

Victoria, Canada

09:00

Hubbard-gletsjer (op zee)

09:00

11:00

Seattle, VS

06:00

Seward, Alaska

05:00

6
18:00 7

18:00 1

VERTREK

2

2

Vancouver, Canada

VERTREK

1

Inside Passage (op zee)

2

7

Op zee
Vancouver, Canada

07:00

Vancouver, Canada

16:30

Inside Passage (op zee)

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 mei 22, 29 jun 5, 12, 19, 26 jul 3, 10, 17, 24, 31 aug 7, 14, 21, 28
sept 4, 11*

2020 mei 26*, 31 jun 7, 14, 21, 28 jul 5, 12, 19, 26 aug 2, 9, 16, 23, 30

2020 mei 15, 22*, 29 jun 5*, 12, 19*, 26 jul 3*, 10, 17*, 24, 31*
aug 7, 14*, 21, 28*

Aanleghavens en tijden kunnen verschillen.
*Vergelijkbare cruise van 6 nachten beschikbaar.

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

Aanleghavens en tijden kunnen verschillen.
*Vergelijkbare cruise van 5 nachten beschikbaar.

Aanleghavens en tijden kunnen verschillen.
*Een vergelijkbare cruise is beschikbaar, havens in andere volgorde.

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pagina 7
• Faciliteiten per klasse - pagina 54-55
• Algemene voorwaarden - pagina 70-73

Genoemde vanaf-prijzen gelden slechts als indicatie.
†
De prijzen in deze brochure zijn per persoon in EURO, op basis van 2 personen per binnenhut, inclusief btw, exclusief de servicekosten (vooruitbetaalde
fooien). Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid. In
enkele aanleghavens gebeurt het vervoer tussen het schip en de haven per tender. Voor volledige algemene voorwaarden raadpleegt u pagina 70 tot 73.
Foto´s van links naar rechts: 1. Glacier Bay, Alaska 2. Hondeslederennen, Alaska 3. Ketchikan, Alaska
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JUNEAU
KETCHIKAN

INSIDE PASSAGE
INSIDE PASSAGE

SKAGWAY

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

7 TOT 16 NACHTEN

PERZISCHE GOLF
7 NACHTEN

PERZISCHE GOLF
7 NACHTEN

SUEZ-KANAAL
16 NACHTEN

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

Jewel of the Seas®

PRIJZEN VANAF

DUBAI, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Arabische extravagantie
Laat u betoveren door de ongelooflijke
bezienswaardigheden van Dubai. Stel u de
hoogste wolkenkrabber ter wereld voor, de Burj
Khalifa, zwevend in de lucht, of Burj Al Arab, in
de vorm van een zeil, tegen het glimmende
witte zand van Jumeirah Beach. Bewonder
glinsterende juwelen in de Gold Souk, ruik de
geur van kaneel in de Spice Souk, of ontdek
het erfgoed van Dubai in een rit in een abra
over de Dubai Creek. Ontvlucht de stad op een
woestijnsafari of ervaar de extravagantie van
de Dubai Mall, het grootste shoppingcenter
ter wereld.
PHUKET, THAILAND
Weelderige stranden
De rijke geschiedenis van Phuket heeft een
erfenis nagelaten van koloniale architectuur,
kleurrijke tempels en Chinese heiligdommen.
Op Thailands grootste eiland, ontdek de vele
ongerepte stranden en het turquoise water
waaronder Patong Beach of neem een booten snorkeltour door betoverende eilanden en
grotten. Leer lokale gerechten koken in een
Thaise kookles.

(Port Klang) KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Forest Research Institute Malaysia
Ontdek de indrukwekkende wolkenkrabbers
van Kuala Lumpur, zoals de Petronas Twin
Towers of Menara KL. Verken de opwindende
groene ruimten van de stad met inbegrip van
de orchideeën, hibiscus en herten in Lake
Gardens, de muzikale fonteinen in KLCC Park,
of de fiets- en wandelpaden van het Forest
Research Institute Malaysia naast de bladapen.
Beklim de 272 treden bij de Batugrotten om
het gouden beeld van Lord Murugan te zien.
DUNEDIN, NIEUW-ZEELAND
Orokonui Ecosanctuary
Dunedin is een levendige stad met talloze
wilde dieren, indrukwekkende landschappen
en een fascinerende culturele geschiedenis.
Ontdek het unieke verhaal van Nieuw-Zeeland
in het Toitu Otago Settlers Museum. Wandel
daarna door de wereldberoemde Botanic
Gardens, waar u de unieke collectie van
inheemse planten, rozen en rododendrons
ontdekt. Zorg ervoor dat u tijd maakt voor het
Orokonui Ecosanctuary waar u brughagedissen
en exotische vogels, zoals de inheemse kiwi,
kunt spotten.

NAGASAKI, JAPAN
Onbewoond Hashima eiland
Gedurende meer dan twee eeuwen was
Nagasaki de belangrijkste schakel van
Japan met de buitenwereld, waarbij alleen
Nederlandse en Chinese handelaars toegang
kregen. Bezoek de katholieke Ōura Church
en het 19e-eeuwse Glover Garden, gebouwd
door buitenlanders toen het isolement
van Japan ten einde kwam. Bezoek de
vredesmonumenten van WWII in Nagasaki,
of verken de heiligdommen, stranden en
musea. Ontdek Hashima eiland, een verlaten
mijnnederzetting gebruikt in de James
Bond-film Skyfall, of rijd met een gondel
naar de Mount Inasa en bewonder het
adembenemende nachtelijke uitzicht.

PRIJZEN VANAF

€ 899

PRIJZEN VANAF

€ 799

€ 1.699
ROME

NAPELS
BAHREIN

RHODOS

DUBAI

KHASAB

DUBAI

MUSCAT
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ABU DHABI

DUBAI

SIR BANI YAS

SIR BANI YAS

ABU DHABI

AANKOMST

VERTREK

SUEZKANAAL OP ZEE

AKABA
MUSCAT

AANKOMST

1

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

2

Op zee

3

Doha, Qatar

08:00

18:00 3

Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

4

Bahrein, Bahrein

08:00

18:00 4

Sir Bani Yas, Verenigde Arabische Emiraten^

5

Sir Bani Yas, Verenigde Arabische Emiraten^

08:00

18:00 5

Op zee

6

Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

08:00

20:00 6

Muscat, Oman

7

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

08:00

7

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Ontscheping

VERTREKDATA

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

17:00 1

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Inscheping 1

2

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

17:00 2

Khasab, Oman

08:00

18:00

08:00

20:00 3

Muscat, Oman

08:00

18:00

08:00

20:00 4/9 Op zee
Akaba, Jordanië

07:00

19:00

07:00

17:00 11

Suezkanaal (op zee)

23:00

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

14:00

12

Suezkanaal (op zee)

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Ontscheping

13

Rhodos, Griekenland

10:00

18:00

14

Piraeus (Athene), Griekenland

09:00

19:00

15

Op zee

16

Napels (Capri), Italië

09:00

18:00

Civitavecchia (Rome), Italië

05:00

10

VERTREKDATA

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

17:00

13:00

VERTREKDATA

2020 jan 6, 20 feb 3, 17* mrt 2, 16* dec 21* 2021 jan 4*, 18* feb 1*, 15 mrt 15 2020 dec 28 2021 jan 25* feb 8*, 22* mrt 8*

2020 mrt 23 nov 26* 2021 mrt 22**

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise die in omgekeerde richting vaart. Het vervoer tussen het
schip en de haven gebeurt per tender.
**Er is ook een gelijkaardige cruise die aankomt in Barcelona in plaats van Civitavecchia
(Rome), Italië.

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van
toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd
de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie
van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.
royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en
beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: Foto's van links naar rechts: 1. Traditionele boten, Thailand 2. Marina, Dubai 3. Op stap met de quads, Dubai
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ATHENE

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

DOHA

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

CRUISES VAN 7 TOT 16 NACHTEN

NIET TE MISSEN

PERZISCHE GOLF

VERWEN UZELF IN
EXOTISCHE OORDEN

PERZISCHE GOLF

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

4 TOT 14 NACHTEN

ZUIDOOST-AZIË
4 EN 5 NACHTEN

NAGASAKI EN FUKUOKA
5 NACHTEN

JAPAN
7 NACHTEN

CANADA
7 NACHTEN

CANADA EN NEW ENGLAND
9 NACHTEN

TRANSATLANTISCH
14 NACHTEN

Quantum of the Seas®

Spectrum of the SeasSM

Spectrum of the SeasSM

Brilliance of the Seas®

Adventure of the Seas®

Allure of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 699

€ 1.039

PRIJZEN VANAF

€ 879

PRIJZEN VANAF

€ 979

PRIJZEN VANAF

€ 1.099

€ 1.199

SPANJE

PHUKET
SAINT JOHN
OSAKA
KOBE

PENANG

SHANGHAI

KUALA LUMPUR

HALIFAX

BAR HARBOR

TOKIO

BAR HARBOR

PORTLAND

CHINA
CHINA

SAINT JOHN

MASSACHUSETTES

BOSTON

NAGASAKI

NEW JESERY

CAPE LIBERTY

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

1

Singapore

16:30 1

Baoshan (Shanghai), China

2

Port Klang (Kuala Lumpur), Maleisië

07:00

17:30 2

Op zee

3

Penang, Maleisië

08:00

19:00 3

Nagasaki, Japan

08:00

18:00 3

Kobe, Japan

4

Op zee

4

Fukuoka, Japan

08:00

19:00 4

Kobe, Japan

5

Op zee

Singapore

08:00

Baoshan (Shanghai), China

ROUTE B

AANKOMST

16:30 1
2

07:00

VERTREK

1

Singapore

2

Port Klang (Kuala Lumpur), Maleisië

08:00

17:00

3

Penang, Maleisië

08:00

17:00

4

Phuket, Thailand^

08:00

20:00

5

Op zee
Singapore

Baoshan (Shanghai), China

VERTREK

AANKOMST

VERTREK

AANKOMST

Boston, Massachusetts

17:00 1

Cape Liberty, New Jersey

Bar Harbor, Maine^

07:00

17:00 2

Op zee

3

Portland, Maine

07:00

17:00 3

Boston, Massachusetts

07:00

19:00 3

04:00

4

Saint John, New Brunswick (Baai van Fundy)

07:00

18:00 4

Portland, Maine

08:00

17:00 4/5 Op zee

Bar Harbor, Maine^

07:00

18:00 6

07:00

19:00 6

Saint John, New Brunswick (Baai van Fundy)

07:15

18:45 7/13 Op zee

07:00

17:00

13:30

4

Osaka, Japan

07:00

16:00

5

Op zee

5

Yokohama (Tokio), Japan

12:30

23:00

6

Halifax, Nova Scotia

7

Op zee

Baoshan (Shanghai), China

VERTREK

2

6/7 Op zee

17:00

AANKOMST

TENERIFE

1

16:30

Op zee

07:00

5

Boston, Massachusetts

07:00

7

Op zee

8

Halifax, Nova Scotia

9

Op zee
Cape Liberty, New Jersey

15:00 1
2

14

VERTREK

Barcelona, Spanje

17:00

Palma de Mallorca, Spanje

08:00

19:00

Valencia, Spanje

08:00

19:00

08:00

19:00

Perfect Day at CocoCay

08:00

19:00

Miami, Florida

06:00

Tenerife, Canarische Eilanden

06:00

08:00

VERTREKDATA

VERTREKDATA

Route A: 4 nachten. 2020 jan 16, 20*, 24** feb 11**, 17** mrt 4**, 18**,
27**, 31** apr 4*, 13*, 22**, 26*** okt 28‡ Nov 1‡, 19‡
2021 jan 22‡, 26‡ feb 11‡ mrt 11‡, 18‡, 27‡, 31‡ apr 4‡, 13‡, 17‡, 21‡
Route B: 5 nachten. 2020 jan 2†, 28 feb 2~ mrt 22~ apr 4~ nov 5~ dec 23~, 28±
2021 jan 11±, 30~ feb 15~ mrt 22~ apr 8~, 25~

2020 jan 18*, 23** feb 04**, 20* mrt 11* apr 4*, 9, 23 mei 14, 31* jun 10** jul 2020 feb 13 mrt 5*, 21**, 28*** mei 24**jun 14*** jul 10*** 25† aug 2† sept
5 aug 14* sept 1*, 22* okt 11**, 15 nov 19**
6*** okt 1~, 24*** nov 8***

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten met bezoek aan Phuket, Thailand, in plaats
van Penang, Maleisië.
**Er is ook een gelijkaardige cruise. De havens verschillen.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten. De havens verschillen.
‡ Er is ook een gelijkaardige cruise met bezoek aan Phuket, Thailand, in plaats van Kuala
Lumpur (Port Klang), Maleisië. De volgorde van de havens verschilt.
†Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten die Malakka, Maleisië, bezoekt. De volgorde
van de havens verschilt.
~Er is ook een gelijkaardige cruise.
± Er is ook een gelijkaardige cruise van 5 nachten met bezoek aan Malakka, Maleisië in plaats
van Kuala Lumpur (Port Klang), Maleisië.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
** Er is ook een gelijkaardige cruise van 4 nachten. De havens verschillen.
Raadpleeg de website voor een volledige lijst.

VERTREKDATA

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 6 nachten met bezoek aan Kagoshima, Japan, in plaats
van Tokio, Japan. De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 7 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
†Er is ook een gelijkaardige cruise van 8 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
~Er is ook een gelijkaardige cruise van 6 nachten met bezoek aan Kochi, Japan, in plaats van
Tokio, Japan. De volgorde van de havens verschilt.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Traditionele Takoyaki gerecht, Osaka 2. Grotten van Batu, Kuala Lumpur 3. Kasteel van Osaka, Japan 4. Walvis kijken, Boston
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PALMA DE
MALLORCA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 sept 27 okt 4*, 11*, 18*

2020 mei 15* jun 4 jul 15** aug 27** sept 10**, 24** okt 8**, 22**

2020 mrt 1* apr 18** nov 1, 7***

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 6 nachten.
**Er is ook een gelijkaardige cruise, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten die vertrekt vanuit Fort Lauderdale, Florida,
in plaats van Barcelona, Spanje, en aankomt in Barcelona, Spanje, in plaats van Miami,
Florida. De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten die vertrekt vanuit Tampa, Florida, in plaats
van Barcelona, Spanje, en aankomt in Barcelona, Spanje, in plaats van Miami, Florida. De
volgorde van de havens verschilt.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 14 nachten die aankomt in Tampa, Florida, in plaats
van Miami, Florida. De havens verschillen.

Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven
Privébestemming

Route A
Route B

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

CRUISES VAN 4 TOT 14 NACHTEN

AANKOMST

VALENCIA

BOSTON

SINGAPORE

ROUTE A

HALIFAX

BARCELONA

COCOCAY

PORTLAND

SHANGHAI

FUKUOKA

MIAMI

A Z I Ë , N O O R D - A M E R I K A E N T R A N S AT L A N T I S C H

AZIË, NOORD-AMERIKA EN
TRANSATLANTISCH

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
CRUISES VAN 6 TOT 16 NACHTEN

TASMANIË
6 NACHTEN

NIEUW-ZEELAND
9 NACHTEN

STILLE OCEAAN
10 NACHTEN

STILLE OCEAAN EN NIEUW-ZEELAND
10 NACHTEN

NIEUW-ZEELAND
11 NACHTEN

AUSTRALIË
16 NACHTEN

Voyager of the Seas®

Ovation of the Seas®

Voyager of the Seas®

Ovation of the Seas®

Radiance of the Seas®

Radiance of the Seas®

PRIJZEN VANAF

PRIJZEN VANAF

€ 899

PRIJZEN VANAF

€ 1.449

PRIJZEN VANAF

€ 1.189

PRIJZEN VANAF

€ 1.549

PRIJZEN VANAF

€ 1.699

€ 3.499

BENOA

SYDNEY
PORT VILA

SYDNEY

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND
DUSKY SOUND

AUSTRALIË

Sydney, Australië
Op zee

3

Hobart, Tasmanië

4

Op zee

5

Melbourne, Australië

6

Op zee
Sydney, Australië

VERTREK

AANKOMST

18:45 1

Sydney, Australië

VERTREK

08:00

17:00 4
4

08:00
06:30

17:00 4

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND
DUSKY SOUND

AUCKLAND

MARE

GERALDTON

DUNEDIN

PERTH

ISLE OF PINES

AANKOMST

18:45 1

2/3 Op zee

AKAROA

SYDNEY

MYSTERY
ISLAND

LIFOU
DUNEDIN

SYDNEY

AANKOMST

CAIRNS
PORT HEDLAND

AUSTRALIË

PICTON
HOBART

DARWIN
BAY OF ISLANDS
AUCKLAND

WELLINGTON
MELBOURNE

2

SYDNEY

NOUMEA

AUSTRALIË

1

AUSTRALIË

VERTREK

Sydney, Australië

18:45

2/3 Op zee

AANKOMST
1

Sydney, Australië

VERTREK

AANKOMST

17:00 1

2/3 Op zee

Sydney, Australië

VERTREK
2

08:00

09:00 4

Lifou, Loyaliteitseilanden^

08:00

17:00

4

Noumea, Nieuw-Caledonië

08:00

17:00 4

Milford Sound, Nieuw-Zeeland

08:00

09:00 3

13:00

14:00 5

Mystery Island, Vanuatu^

08:00

17:00

5

Mystery Island, Vanuatu^

08:00

17:00 4

Doubtful Sound, Nieuw-Zeeland

13:00

14:00 4/5 Op zee

Dusky Sound, Nieuw-Zeeland

16:00

17:00 6

07:00

16:00 5

Dunedin, Nieuw-Zeeland

08:00

17:00 7/8 Op zee

6

Akaroa, Nieuw-Zeeland^

08:00

17:00 9

7

Op zee

8

Auckland, Nieuw-Zeeland

08:00

17:00 12

Benoa, Bali, Indonesië^

9

Bay of Islands, Nieuw-Zeeland^

08:00

17:00 13

Op zee

16:00

17:00 6

Port Vila, Vanuatu

08:00

17:00

6/7 Op zee

Dunedin, Nieuw-Zeeland

08:00

17:30 7

Mare, Nieuw-Caledonië^

08:00

17:00

8

6

Wellington, Nieuw-Zeeland

13:00

20:00 8

Isle of Pines, Nieuw-Caledonië^

08:00

17:00

9/10 Op zee

7

Picton, Nieuw-Zeeland

18:00

17:00 9/10 Op zee

8/9 Op zee
Sydney, Australië

Sydney, Australië

Auckland, Nieuw-Zeeland^
Sydney, Australië

4

06:30

06:30

06:30

Brisbane, Australië
Yorkey’s Knob (Cairns), Australië^
Darwin, Australië

08:00

18:00

07:00

17:00

08:00

22:00

07:00

18:00

09:00

16:00
18:00

10/11 Op zee

10/11 Op zee
Sydney, Australië

16:30

Op zee

Doubtful Sound, Nieuw-Zeeland
Dusky Sound, Nieuw-Zeeland

VERTREK

Sydney, Australië

Milford Sound, Nieuw-Zeeland

5

AUSTRALIË

SYDNEY
AANKOMST

16:30 1

2/3 Op zee

BRISBANE

06:30

14

Port Hedland, Australië

15

Op zee

16

Geraldton, Australië^

11:00

Fremantle (Perth), Australië

06:30

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

VERTREKDATA

2020 feb 19 2021 feb 25*

2020 jan 15 feb 2*, 29** apr 2*** 2021 jan 18* feb 7~ mrt 11***

2020 jan 10*, 22**, 30~ feb 25*** mrt 18, 30~ apr 9~ 2021 jan 19*** mrt
23*** apr 3**, 12**

2020 jan 5, 24* feb 13* mrt 12**, 23*** apr 11*

2020 jan 7, 18* mrt 14**, 27*** 2021 jan 31~

2020 feb 9 2021 feb 15*

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise. De reisroute verloopt omgekeerd.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 11 nachten, de volgorde van de havens verschilt. Het
vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten, de volgorde van de havens verschilt. Het
vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.
***Er is ook een gelijkaardige cruise.
~Er is ook een gelijkaardige cruise van 9 nachten die in omgekeerde richting vaart.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 9 nachten die Brisbane, Australië, bezoekt. De volgorde
van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 11 nachten die Bay of Islands, Nieuw-Zeeland, bezoekt.
De volgorde van de havens verschilt.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 10 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten met bezoek aan Tauranga, Nieuw-Zeeland.
De volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 13 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
***Er is ook een gelijkaardige cruise.
~Er is ook een gelijkaardige cruise met Serenade of the Seas®. De havens verschillen.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise met Serenade of the Seas®. De volgorde van havens
verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Aanleghavens en -tijden kunnen verschillen.
*Er is ook een gelijkaardige cruise van 12 nachten die Nouméa, Nieuw-Caledonië, bezoekt. De
volgorde van de havens verschilt.
**Er is ook een gelijkaardige cruise van 9 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
***Er is ook een gelijkaardige cruise van 11 nachten, de volgorde van de havens verschilt.
~Er is ook een gelijkaardige cruise van 10 nachten die Nouméa, Nieuw-Caledonië, bezoekt. De
volgorde van de havens verschilt.
^Het vervoer tussen het schip en de haven gebeurt per tender.

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen
kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren
waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.royalcaribbean.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze
brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
Foto's van links naar rechts: 1. Opera House, Sydney 2. Milford Sound, Nieuw Zeeland 3. Shaivite Tempel op het Bratanmeer, Bali 4. Duiken op het Great Barrier Reef, Cairns
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Uitleg kaart
Aanleghavens
Vertrekhaven

SNEL INFORMATIE VINDEN:
• Inbegrepen in de cruise - pag. 7
• Faciliteiten per klasse - pag. 56-57
• Algemene voorwaarden - pag. 70-73

CRUISES VAN 6 TOT 16 NACHTEN

MYSTERY ISLAND

AUSTRALIË

GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE
VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR
ROYALCARIBBEAN.BE OF CONTACTEER
UW REISBUREAU

14/08/2019 15:45

Met wie u ook vaart, wat uw prioriteiten ook zijn, er is een opstelling van hut die bij u past. Brengt u uw
entourage mee? Met onze hutten met een tussendeur kunt u twee hutten aaneen laten grenzen om
met iedereen samen te zijn. Al onze schepen bieden hutten voor 3 of 4 personen. Bepaalde schepen
bieden hutten voor alleenreizigers.
Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

Villa Suite - 4 slaapkamers
Owner’s Suite
Royal Loft

• Gratis bagagelevering*
• Privébalkon
• Royal Suite-Klasse
• Luxebeddengoed
voorzieningen op Oasis-Klasse
• Speciale in-suite
schepen, Anthem en Ovation
eetgelegenheden
of the Seas®†
• Conciërgedienst*
• Prioritaire check-in en vertrek*
1

2
3
4
5

Hutten voor andersvaliden zijn beschikbaar op alle schepen Ga voor meer informatie naar www.RoyalCaribbean.com/accessibleseas
RCTV in de hutten biedt gratis satellietprogramma's aan zoals ESPN, CNN en BBC World News.
Beschikbaar bij bepaalde schepen en reisroutes.

BALKONHUTTEN

Ultra-ruime buitenhut met groot balkon (weergegeven)
Ruime buitenhut met balkon
Buitenhut met groot balkon
Buitenhut met balkon
• Privébalkon
• Zithoek met sofabed*
• Twee eenpersoonsbedden of
een Royal King-bed**
1

2
3
4
5
6

• Luxebeddengoed
• Tv, telefoon en kluis
• Toilethoek

Eenpersoonsbedden die
samengevoegd worden tot een
Royal King**
Badkamer
Kast
Living
Balkon
Toilettafel
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6

E enpersoonsbedden die
samengevoegd worden tot een
Royal King**
Badkamer
Kast
Living
Balkon
Toilettafel

*Behalve in Junior Suites
*Een Royal King-bed is 184,2cm
breed en 208,3cm lang.
†
Alleen op bepaalde cruises.
Er wordt mogelijk een nominale
toeslag voor roomservice
aangerekend, naargelang van de
bestelling.

BINNENHUTTEN

Promenade binnenhut
Binnenhut met virtueel balkon (afbeelding)
Ruime binnenhut
Binnenhut
• Zit- en toilethoek
•Twee eenpersoonsbedden of
een Royal King-bed*

1

2
3
4
5

* Balkonhutten hebben niet op alle
schepen sofabedden. Ga naar onze
website of contacteer uw reisbureau
voor meer informatie over de
hutaccommodaties.
**Een Royal King-bed is 184,2cm
breed en 208,3cm lang.

Grand Suite (afbeelding)
Loft Suites

HUTTEN

KIES DE HUT DIE
BIJ U PAST

SUITES EN LOFTS

• Luxebeddengoed
• Tv, telefoon en kluis

BUITENHUTTEN

Ultra-ruime buitenhut
Ruime buitenhut (afbeelding)
Panoramische buitenhut
Buitenhut
• Zeezicht
• Zit- en toilethoek
• Twee eenpersoonsbedden
of een Royal King-bed*

1

E enpersoonsbedden die
samengevoegd worden tot een
Royal King**
Badkamer
Kast
Living
Toilettafel

2
3
4
5
6

*Een Royal King-bed is 184,2 cm breed en
208,3 cm lang.

• Luxebeddengoed
• Tv, telefoon en kluis

E enpersoonsbedden die
samengevoegd worden tot een
Royal King**
Badkamer
Kast
Living
Venster
Toilettafel

*Een Royal King-bed is 184,2 cm breed
en 208,3 cm lang.
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ACTIVITEITEN AAN BOORD PER KLASSE
Adventure Ocean®-jongerenprogramma
AquaTheatre
Show in Broadwaystijl
Zwevende bubbelbaden
Draaimolen
Casino RoyaleSM
Bioscoop/filmruimte
FlowRider®
H2O ZoneSM, Splashaway BaySM

Misschien ligt het aan ons, maar er is iets aan onze schepen dat onze hartslag omhoog doet gaan. Misschien is
het omdat ze zo imposant zijn. Misschien is het de geweldige verscheidenheid aan activiteiten. Misschien is het
dat we niet kunnen wachten om u aan boord te verwelkomen.

Schaatsbaan - Studio B
Bibliotheek

ONZE VLOOT

MAAK KENNIS MET
ONZE VLOOT

3D-films

Minigolf
North Star®
Groot filmscherm aan het zwembad

Meer weten? Ga naar www.RoyalCaribbean.com

PlaymakersSM Sports Bar & Arcade
Biljarttafels (zelfnivellerend)
RipCord® by iFLY®
Klimmuur
Royal Babies & TotsSM-kinderopvang
Royal Promenade
Looppiste/joggingbaan
Solarium (enkel voor volwassenen)
SeaPlex®
Sportveld
Sky PadSM
Jongerenruimten
Café@Two70
Ultimate AbyssSM
VitalitySM spa- en fitnesscentrum
Waterglijbanen
Zipline

OASIS-KLASSE

QUANTUM-KLASSE

FREEDOM-KLASSE

VOYAGER-KLASSE

ETEN EN DRINKEN

Allure of the Seas®
Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas®
Symphony of the Seas®

Anthem of the Seas®
Odyssey of the SeaSM (Herfst 2020)
Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas®
Spectrum of the SeasSM NIEUW

Freedom of the Seas®
Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®

Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®
Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

150 Central Park®

Wanneer u de Symphony
of the SeasSM ziet,, zullen de
fantastische kenmerken u
verbaasd doen staan.

Met de allernieuwste technologie,
zijn de multifunctionele
SeaPlex® en RipCord® by iFly de
belangrijkste kenmerken van
deze te gekke schepen.

Laat uw leven op het droge
achter en ga de volle zee op in
onze Freedom-klasse schepen
voor enkele kostbare dagen van
perfecte gelukzaligheid.

Breng uw eigen route in kaart voor
een charmante ervaring aan boord,
met een heleboel geweldige
activiteiten en een behulpzame
bemanning op elk schip.

American Icon
Bionic Bar®
Boleros
Café Promenade
Chops GrilleSM
Dog House
El Loco FreshSM
Fish & ShipsSM
Giovanni’s Table
Hooked SeafoodSM

RADIANCE-KLASSE

VISION-KLASSE

SOVEREIGN-KLASSE

Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

Enchantment of the Seas®
Grandeur of the Seas®
Rhapsody of the Seas®
Vision of the Seas®

Empress of the Seas®
Majesty of the Seas®

Krijg uw gloed terug met
een schitterende reis op
deze juwelen van de oceaan.
Niets kan de glans van onze
magnifieke schepen weghalen.

Speciaal ontworpen om indruk
te maken met het uitgestrekte
uitzicht op de oceaan, is er geen
betere plek om achterover te
leunen, te ontspannen en naar
de golven te kijken.

Waar klein perfect is om de
Caraïben te verkennen op
Majesty of the Seas®, of Empress
of the Seas®, waar iedereen als
koning(in) wordt behandeld.

Izumi Japanese Cuisine
Jamie’s Italian
Johnny Rockets®
Park Café
PlaymakersSM Sports Bar & Arcade
R Bar
Sabor Mexican Cuisine
Solarium Bistro
Sorrento’s Pizza
Wijnbar Vintages
Windjammer Marketplace
Wonderland Imaginative Cuisine
Enkel beschikbaar op bepaalde schepen in deze klasse.

Voor alle eetgelegenheden gaat u naar www.RoyalCaribbean.com/dining
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QUANTUM-KLASSE

INFORMATIE:

Anthem of the Seas® | Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas® | Spectrum of the SeasSM
Odyssey of the SeasSM

• Lengte: 347.7 m

• Aantal bemanningsleden: 1.490

• Breedte: 41 m

• Brutotonnage: 167.800 ton

• Diepte: 8,5 m

• Snelheid: 22 knopen

• Max. aantal gasten: 4.180

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE EN LOFT

DEK 16

DEK 15

DEK 14

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

DEK 13

DEK 11

DEK 10

BALKONHUTTEN

Royal Loft Suite
152 m², balkon 51 m², (gelijkvloers)
8 m², (verdieping).
Owner’s Loft Suite - 1 Slaapkamer
91 m², balkon 47 m², (gelijkvloers)
8 m², (verdieping).
Grand Loft Suite
65 m², balkon 20 m²

Owner’s Suite - 1 Slaapkamer
50 m², balkon 24 m²

Junior Suite met groot balkon
26 m², balkon 15 m²

Grand Suite - 2 Slaapkamers
50 m², balkon 24 m²

Junior Suite
25 m², balkon 8 m²

Sky Loft Suite
63 m², balkon 17 m²

Grand Suite met groot balkon - 1
Slaapkamer
33 m², balkon 24 m²

Grand Suite - 1 Slaapkamer
33 m², balkon 10 m²

DEK 9

DEK 8

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

SUITES EN LOFTS
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DEK 12

JUNIOR SUITE

Balkonhut met beperkt
zeezicht
18 m², balkon 5 m²

Balkonhut
18 m², balkon 5 m²

Studio buitenhut
Balkon
11 m², balkon 5 m²

DEK 6

DEK 5

DEK 4

Dekplannen voor cruises vanaf 12 april 2020 tot 18 april 2021. |

BUITENHUTTEN

Balkonhut met
groot balkon
16 m², balkon 8 m²

DEK 7

BINNENHUT MET
V I RT U E E L BA L KO N

BUITENHUT

Grote buitenhut
20 m²

DEK 3

Anthem of the Seas®

BINNENHUTTEN
Buitenhut
17 m²

Binnenhut met virtueel balkon
15 m²
Studio binnenhut
9 m²

∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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OASIS-KLASSE

INFORMATIE:

Allure of the Seas® | Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas® | Symphony of the Seas®

• Lengte: 362 m

• Aantal bemanningsleden: 2.115

• Breedte: 47 m

• Brutotonnage: 220.000 ton

• Diepte: 9,15 m

• Snelheid: 23 knopen

• Max. aantal gasten: 5.402

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE EN LOFT

DEK 17

DEK 16

DEK 15

DEK 14

DEK 12

DEK 11

DEK 10

BA L KO N H U T M E T Z I C H T
O P D E B O A R D WA L K

BA L KO N H U T

DEK 9

DEK 8

DEK 7

DEK 6

DEK 5

BUITENHUT

DEK 4

DEK 3

DEK 18

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

SUITES EN LOFTS
Royal Loft Suite
142 m², balkon 78 m²
Owner’s Panoramic Suite
- 1 Slaapkamer
100 m², balkon 15 m²
Grand Panoramic Suite
- 1 Slaapkamer
85 m², balkon 15 m²
Star Loft Suite
67 m², balkon 38 m²
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BALKONHUTTEN
Ruime AquaTheatre Suite
Groot balkon - 2 slaapkamers
76 m², balkon 72 m²
AquaTheatre Suite
Groot balkon - 2 slaapkamers
63 m², balkon 65 m²
Ruime AquaTheatre Suite
- 1 slaapkamer
30 m², balkon 33 m²
AquaTheatre Suite
- 1 slaapkamer
30 m², balkon 13 m²

Crown Loft Suite
51 m², balkon 11 m²
Owner’s Suite - 1 slaapkamer
52 m², balkon 23 m²
Grand Suite - 2 slaapkamers
54 m², balkon 22 m²
Grand Suite - 1 slaapkamer
34 m², balkon 10 m²
Junior Suite
27 m², balkon 7 m²

Ultra-ruime buitenhut met
groot balkon
25 m², balkon 8 m²
Buitenhut
Groot balkon
17 m², balkon 7 m²
Buitenhut met balkon
17 m², balkon 5 m²

Dekplannen voor cruises tot 26 april 2020. |

BUITENHUT
Balkonhut met zicht op de
Boardwalk
17 m², balkon 5 m²

BINNENHUTTEN

Ultra-ruime buitenhut
25 m²

Ruime binnenhut
24 m²

Buitenhut
17 m²

Binnenhut met zicht op Central
Park
18 m²
Binnenhut met zicht op Promenade
18 m²

Balkonhut met zicht op
Central Park
17 m², balkon 5 m²
∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur

Allure of the Seas®

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Binnenhut
13 m²

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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FREEDOM-KLASSE
Freedom of the Seas® | Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®

INFORMATIE:
• Lengte: 339 m

• Aantal bemanningsleden: 1.365

• Breedte: 56 m

• Brutotonnage: 154.407 ton

• Diepte: 8,5 m

• Snelheid: 21,6 knopen

• Max. aantal gasten: 3.634

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE

DEK 15

DEK 12

DEK 11

DEK 10

DEK 9

DEK 8

BA L KO N H U T

DEK 7

DEK 6

BUITENHUT

DEK 5

BINNENHUT

DEK 4

DEK 3

DEK 2

DEK 14

DEK 13

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

SUITES

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

BALKONHUTTEN

Royal Suite - 1 Slaapkamer
152 m², balkon 23 m²

Grand Suite - 1 Slaapkamer
40 m², balkon 8 m²

Owner’s Suite - 1 Slaapkamer
58 m², balkon 15 m²

Junior Suite
29 m², balkon 6 m²

Grand Suite - 2 Slaapkamers
57 m², balkon 19 m²

Villa Suite - 4 slaapkamers
38 m²

Ruime balkonhut
20 m², balkon 4 m²

Dekplannen voor cruises tot 31 oktober 2020. |

BUITENHUTTEN
Ultra-ruime buitenhut
33 m²

Buitenhut
17 m²

Ruime Promenade binnenhut
32 m²

Promenade binnenhut
16 m²

Ruime binnenhut
31 m²

Binnenhut
15 m²

Ruime buitenhut
20 m²
∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur
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BINNENHUTTEN

Ruime buitenhut
16 m²
Balkonhut
18 m², balkon 5 m²

Independence of the Seas®

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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V O YA G E R - K L A S S E
Adventure of the Seas® | Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas® | Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

INFORMATIE:
• Lengte: 311 m

• Aantal bemanningsleden: 1.185

• Breedte: 47 m

• Brutotonnage: 138.279 ton

• Diepte: 9 m

• Snelheid: 23,7 knopen

• Max. aantal gasten: 3.286

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE

DEK 16

DEK 12

DEK 11

DEK 10

DEK 9

DEK 8

BA L KO N H U T

DEK 7

DEK 6

DEK 5

BUITENHUT

DEK 4

BINNENHUT

DEK 3

DEK 2

DEK 15

DEK 14

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

SUITES

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

BALKONHUTTEN

Royal Suite - 1 Slaapkamer
99 m², 18 m²

Grand Suite - 1 Slaapkamer
35 m², 9 m²

Owner’s Suite - 1 Slaapkamer
47 m², 6 m²

Junior Suite
26 m², 5 m²

Grand Suite - 2 Slaapkamers
57 m², 22 m²

Suite Panoramique (sans balcon)
38 m2

Ruime buitenhut met balkon
17 m², balkon 4 m²

Dekplannen voor cruises vanaf 7 mei 2020 tot 4 april 2021. |

BUITENHUTTEN

BINNENHUTTEN

Ultra-ruime buitenhut
30 m²

Ruime buitenhut
20 m²

Promenade binnenhut
16 m²

Ruime panoramische buitenhut
18 m²

Buitenhut
15m²

Binnenhut met virtueel balkon
15 m²

Binnenhut
15 m²

Buitenhut met balkon
15 m², 4 m²
∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur
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Explorer of the Seas®

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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RADIANCE-KLASSE
Brilliance of the Seas® | Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas® | Serenade of the Seas®

INFORMATIE:
• Lengte: 293 m

• Aantal bemanningsleden: 859

• Breedte: 32 m

• Brutotonnage: 90.090 ton

• Diepte: 8,5 m

• Snelheid: 25 knopen

• Max. aantal gasten: 2.112

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE

DEK 13

DEK 12

DEK 11

DEK 10

DEK 9

DEK 8

DEK 7

BA L KO N H U T

DEK 6

BUITENHUT

DEK 5

DEK 4

BINNENHUT

DEK 3

DEK 2

Buitenhutten hebben een
patrijspoort ipv. een venster.

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

SUITES

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

BALKONHUTTEN

Royal Suite - 1 Slaapkamer
93 m², balkon 10 m²

Grand Suite - 1 Slaapkamer
36 m², balkon 10 m²

Owner’s Suite - 2 Slaapkamers
54 m², balkon 14 m²

Junior Suite
27 m², balkon 4 m²

Owner’s Suite - 1 Slaapkamer
48 m², balkon 6 m²

Suite - 2 slaapkamers (geen balkon)
55 m²

Ruime balkonhut
19 m², balkon 4 m²

Dekplannen voor cruises vanaf 8 april 2020 tot 22 maart 2021. |

BUITENHUTTEN
Ultra-ruime buitenhut
30 m²

BINNENHUTTEN
Buitenhut
14 m²

Binnenhut
16 m²

Studio binnenhut
10 m²

Ruime buitenhut
16 m²
Balkonhut
17 m², balkon 3 m²
∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur
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Jewel of the Seas®

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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VISION-KLASSE

INFORMATIE:

Enchantment of the Seas® | Grandeur of the Seas®
Rhapsody of the Seas® | Vision of the Seas®

• Lengte: 264 m

• Aantal bemanningsleden: 765

• Breedte: 32 m

• Brutotonnage: 78.491 ton

• Diepte: 7,3 m

• Snelheid: 23 knopen

• Max. aantal gasten: 2.048

• Elektriciteit: 110/220 AC
SUITE

DEK 11

DEK 10

DEK 9

DEK 8

DEK 7

DEK 6

BA L KO N H U T

DEK 5

BUITENHUT

DEK 4

BINNENHUT

DEK 3

DEK 2

Hutten 3000-3014 & 3500-3514 hebben
2 patrijspoorten ipv. een venster.

Hutten 2010-2014 & 2510-2514 hebben
2 patrijspoorten ipv. een venster.

DEK 12

Voor interactieve dekplannen, ga naar RoyalCaribbean.com/ships

BALKONHUTTEN

De inrichting van het schip kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer ons of uw reisbureau voor de meest recente informatie hierover.

BALKONHUTTEN

Royal Suite - 1 Slaapkamer
106 m², balkon 10 m²

Junior Suite
23 m², balkon 6 m²

Owner’s Suite - 1 Slaapkamer
49 m², balkon 10 m²

Suite (geen balkon)
50 m²

Ruime balkonhut
18 m², balkon 3 m²

Dekplannen voor cruises vanaf 25 april 2020 tot 19 april 2021. |

BUITENHUTTEN
Ultra-ruime buitenhut
23 m²

Vision of the Seas®

BINNENHUTTEN
Buitenhut
14 m²

Ruime binnenhut
12 m²

Ruime buitenhut
18 m²

Grand Suite - 2 Slaapkamers
47 m², balkon 5 m²
Grand Suite - 1 Slaapkamer
33 m², balkon 10 m²
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∆ Hut met sofabed
* Hut met een derde stapelbed
\ Locatie van de deur

† Hut met een derde en vierde
stapelbed
2 Hutten met tussendeur
»D
 e hut opent langs stuurboord

Hut met een beperkt uitzicht
♿ Hutten voor andersvaliden
‡ Hut met vier extra stapelbedden
 Hut met sofabed en derde stapelbed Niet afgebeeld: Medische hulppost.

Alle hutten van Royal Caribbean® hebben een privébadkamer, toilettafel, haardroger, tv,
telefoon en kluis.
Contacteer uw reisagent of Royal Caribbean International voor gebruik van het sofabed.
De afmetingen van de hutten en balkons zijn bij benadering.
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Voor EU-burgers is de combinatie van reisdiensten een pakket in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals vastgesteld in de Belgische
wetgeving. Alle boekingen vallen onder de EU-rechten die van toepassing zijn op pakketten volgens de geldende wetgeving op
het moment van de boeking. Royal Caribbean Cruises Ltd is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het pakket als
geheel. Bovendien is Royal Caribbean Cruises Ltd, zoals vereist door de wet, verplicht om te voorzien in bescherming bij insolventie met
betrekking tot de terugbetaling van de door haar ontvangen betalingen en, wanneer zij aansprakelijk is voor het personenvervoer, met
betrekking tot de repatriëring van de reizigers. Een complete tekst van deze wet is op aanvraag verkrijgbaar.
De verkoop van de reizen die in deze brochure opgenomen zijn, is onderhevig aan de verschillende artikelen van deze wet en de
Algemene Voorwaarden van de Rederij die in België en Luxemburg vertegenwoordigd wordt door Cruise Connection nv. Het woord u en
uw heeft betrekking op alle personen die in een boeking vermeld staan.
Belangrijk: Indien u uw cruise reserveert via een reisagent die handelt als reisorganisator of via een touroperator, zijn de Algemene
Voorwaarden van deze reisorganisator of touroperator van toepassing. Ongeacht uw contract met de reisorganisator of touroperator,
blijven de vervoersvoorwaarden van Royal Caribbean International van toepassing. Ingevolge de Amerikaanse wetgeving kan Royal
Caribbean International geen boekingen aanvaarden van inwoners van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.
1. HET RESERVEREN VAN UW CRUISEVAKANTIE
1.1 HOE KAN IK EEN BOEKING MAKEN?
Om de door u geselecteerde vakantie te reserveren, neemt u contact op met een erkend reisbureau of boekt u online op www.
royalcaribbean.com. Diegene die de boeking maakt moet minimaal 21 jaar zijn en is verantwoordelijk voor het nakomen van alle
verplichtingen van de personen die met hem/haar meereizen en waarvoor mede de boeking gemaakt wordt. Bij het reserveren dient
direct een aanbetaling te worden voldaan van volgende voorschotten:
Cruise Voorschot
1 - 5 nachten		
€ 80 per persoon
6 - 9 nachten 		
€ 200 per persoon
10 nachten en meer
€ 360 per persoon
U kan ook aan boord uw volgende cruisevakantie reserveren. De Future Cruise Consultant zal u met genoegen assisteren. Deze reservatie
valt dan ook onder deze Algemene Voorwaarden.
1.2 HOE WORDT MIJN CRUISEVAKANTIE BEVESTIGD?
Indien de door u geselecteerde cruisevakantie nog beschikbaar is, kunnen wij uw aanvraag direct aan uw reisbureau bevestigen.
Vervolgens sturen wij uw reisbureau een factuur/bevestiging. Op deze factuur/bevestiging staat tevens het bedrag van het voorschot
en/of saldo van uw cruisevakantie dat voldaan dient te worden. Zodra u van uw reisbureau uw bevestiging en andere reisdocumenten
ontvangt, verzoeken wij u deze nauwkeurig te controleren. Bij eventuele fouten of nalatigheden dient u uw reisbureau hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen, daar het wijzigen van gegevens dichter bij de datum van afvaart soms niet meer mogelijk is. Wij betreuren
het dat wij geen verantwoording kunnen dragen voor eventuele onjuistheden indien u binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de
factuur/bevestiging en/of enige andere documenten, en voor tickets binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst, uw reisbureau hiervan niet op de
hoogte heeft gesteld.
1.3 WELKE INFORMATIE MOET IK DOORGEVEN EN WAAROM?
Met het aanvaarden van onze algemene voorwaarden stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de
immigratiediensten en eventueel andere bevoegde instanties die noodzakelijk zijn voor uw vakantie.
Bij reservatie dient u ons de relevante informatie door te geven. Deze informatie betreft o.a. exacte persoonlijke gegevens, paspoortdetails,
noodcontacten, ed. Wij zullen u bij reservatie melden welke gegevens wij nodig hebben. Wij raden u aan de website te bezoeken op
www.royalcaribbean.com en vervolgens op ‘Log In’ te klikken. Hier kan u aan de hand van uw reservatienummer en vertrekdatum alle
gevraagde gegevens invullen. Indien u geen toegang hebt tot Internet, raadpleeg dan uw reisagent. Onze procedures kunnen veranderen
zodra wij de exacte vereisten van de aangepaste wetgeving kennen. Wij zullen u dan zodra mogelijk inlichten. Indien u de gevraagde
gegevens niet volledig en correct bezorgt, kan uw reservatie geannuleerd worden of in het slechtste geval kan u aan boord geweigerd
worden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent en zullen om deze reden dan ook geen enkele compensatie en/of
terugbetaling doen. Indien gebrek aan informatie leidt tot boetes die ons worden aangerekend, zullen wij die terugvorderen op u.
1.4 WANNEER DIENT HET SALDO VOLDAAN TE WORDEN?
Wij dienen het saldo van uw cruisevakantie uiterlijk 60 dagen voor de datum van afvaart in ons bezit te hebben. Indien u binnen 60 dagen
voor afvaart reserveert, dient de hele reissom direct, bij ontvangst van de factuur/ bevestiging, voldaan te worden. Indien het saldo van uw
cruise ons niet heeft bereikt ten laatste 60 dagen voor afreis beschouwen wij dit als een annulering van uw reservering. In een dergelijk
geval dient u de annuleringskosten zoals hieronder vermeld te voldoen. Voor kerst- en nieuwjaarscruises dient het saldo uiterlijk 90 dagen
voor de datum van afvaart te gebeuren.
1.5 WAT MET MIJN BETALINGEN AAN MIJN REISAGENT?
Alle gelden in het bezit van de reisagent in naam van de reiziger behoren ons te allen tijde toe. Wanneer de betaling van de volledige
reissom in ons bezit is, zullen de reisdocumenten tezelfdertijd overhandigd worden. Als u het online-incheckproces niet kunt voltooien,
dan kan dit een gevolg zijn van een bedrag dat nog op uw boeking openstaat. Als u via een reisbureau geboekt hebt, neem dan
daar contact mee op, zodat het bedrag aan ons kan overgemaakt worden en u uw incheckproces kunt voltooien. Wij kunnen geen
verantwoordelijkheid opnemen bij niet-betaling door uw reisagent.
1.6 WAT IS ER IN DE PRIJS INBEGREPEN?
De Cruise Only prijzen omvatten accommodatie aan boord, vervoer op zee, vol pension en het meeste entertainment aan boord (voor
sommige facultatieve activiteiten kan een klein bedrag gevraagd worden). De prijzen in deze brochure zijn in EURO per persoon op basis
van twee personen in de vermelde hutcategorie. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, havengelden en andere taksen. Een couvertkost
zal aangerekend worden voor de à la carte-restaurants aan boord. Tenzij anders overeengekomen, zijn bij de prijs in deze brochure niet
inbegrepen: vluchten, luchthaven- en/of (vertrek) taksen, excursies, persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld: drank, wasserij/stomerij, massages,
schoonheidssalon, kapper, telefoongesprekken enz.), maaltijden in hotels, transfers, reis- en/of annuleringsverzekering, fooien aan boord
of aan wal en alle andere voorzieningen die niet specifiek in deze brochure genoemd worden. De rederij behoudt zich het recht voor een
brandtoeslag evenals mogelijke verhogingen voor havengelden en/of koersschommelingen aan te rekenen. (zie punt 1.9)
1.7 HOE WEET IK ZEKER DAT IK DE LAAGSTE PRIJS PER PERSOON KAN KRIJGEN?
Prijzen in deze brochure zijn de laagste tarieven per persoon in euro, en op basis van twee personen per hut in de genoemde categorie.
De vermelde prijs is het laagste tarief beschikbaar op een bepaalde afvaartdatum en schip met uitzondering van Kerst, Nieuwjaar en
paasafreizen.
Prijzen zijn inclusief taksen en BTW, Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen
zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u de
allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute,
de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van de brochure, zijn onder
voorbehoud van wijziging. Uw reisbureau kan het meest voordelige tarief opvragen dat op het moment van uw mogelijke reservatie
beschikbaar is, voor de door u gewenste hutcategorie en afvaartdatum.
1.8 WAT IS EEN GARANTIEHUT?
Op bepaalde tijdstippen, bieden wij de mogelijkheid een garantiehut (GTY) te reserveren. Het definitieve hutnummer zal later toegekend
worden. U kan dan ook geen voorkeur laten weten omtrent ligging ed. Indien u reist met vrienden of familie in andere reservaties, raden
wij u af om een garantiehut te reserveren.
Garantiehutten worden als volgt weergegeven: Cat W (suite); Cat X (balkon); Cat Y (buitenhut); Cat Z (binnenhut).
1.9 KAN HET TARIEF WIJZIGEN EENMAAL IK GERESERVEERD HEB?
De rederij garandeert u dat, indien u een definitieve bevestiging van uw reservering heeft en het voorschot of het saldo van uw cruise
voldaan is, de prijs niet gewijzigd zal worden. De rederij behoudt zich wel het recht voor om, op het tijdstip dat zij dit juist acht, de tarieven
te verhogen of te verlagen van die accommodatie die nog niet verkocht is. Indien lokale instanties in de vertrek- en aanleghavens van een
land besluiten om de haven- en vertrektaksen te verhogen, zal de rederij deze verhoging aan u doorbelasten.
Indien de toeslag meer bedraagt dan 8% van de totale kosten van uw vakantie (exclusief eventuele wijzigingskosten)
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en wij u hiervan uiterlijk 20 dagen voorafgaand aan uw vakantie schriftelijk op de hoogte brengen, heeft u het recht
om een v an de opties te kiezen ( a), (b) en (c) zoals uiteengezet in paragraaf 5.8 hieronder.
We zullen u informeren over een verhoging van de kosten van uw cruise door uw reisagent een toeslagfactuur te
sturen. U krijgt tot 14 dagen na de uitgiftedatum die op de factuur vermeld staat om uw reisagent schriftelijk te
informeren dat u wenst te annuleren als het extra bedrag dat u wordt gevraagd te betalen hoger is dan 8% zoals
hierboven uiteengezet, anders gaan wij ervan uit dat u de wijziging accepteert en zullen wij u dienovereenkomstig
factureren voor de extra kosten en de tijdsperiode aangeven waarbinnen de extra betaling dient te gebeuren. Als
u uw reisagent niet binnen de 14 dagen schriftelijk meedeelt dat u wenst te annuleren, hebben wij het recht om
aan te nemen dat u bereid bent het extra bedrag te betalen. Het extra bedrag moet worden betaald met het saldo
van de kosten van de cruise of binnen de 14 dagen na de uitgiftedatum die op de toeslag is vermeld, afhankelijk
van wat zich het eerst voordoet. We garanderen dat dit de enige omstandigheden zijn waarbinnen onze prijzen na
bevestiging worden verhoogd en dat we u in geen geval een toeslag zullen aanrekenen binnen de 30 dagen voor
het vertrek.
1.10 INDIEN IK MOET ANNULEREN, KAN IK DAN TERUGBETALING KRIJGEN?
Indien u, of één van uw medereizigers, uw geboekte cruise wil annuleren, dient u hiervan uw reisbureau, zo snel mogelijk, schriftelijk
hiervan in kennis te stellen. Als datum van annulering wordt de datum aangehouden waarop de schriftelijke annulering van uw cruise
door uw reisbureau bij Cruise Connection ontvangen is. Dossiers geboekt aan boord of via het ‘Next Cruise Program’ zijn onderhevig aan
onderstaande annuleringskosten. De rederij rekent de volgende annuleringskosten aan:
Ongeacht het tijdstip van annulering, rekenen wij een dossierkost van € 75 per boeking aan.
1.10.1 STANDAARD TARIEVEN
De rederij rekent daarbovenop de volgende annuleringskosten per persoon aan:
Duur Cruise 		
Aantal dagen vóór de dag van afvaart Kosten
3 - 5 nachten 		
90 dagen en meer		
dossierkosten*
		
89 - 60 dagen		
€ 25*
		
59 - 30 dagen		
€ 80*
		
29 - 8 dagen 		
50% kosten exclusief taksen ***
		
7 dagen of minder		
100% kosten exclusief taksen
6 nachten en meer
90 dagen en meer		
dossierkosten*
		
89 - 60 dagen
€ 50*
		
59 - 45 dagen		
het voorschot**
		
44 - 30 dagen 		
25% kosten exclusief taksen***
		
29 - 8 dagen 		
50% kosten exclusief taksen***
		
7 dagen of minder
100% kosten exclusief taksen
Cruise Tours		
75 dagen en meer		
dossierkosten*
		
74 - 57 dagen		
het voorschot**
		
56 - 29 dagen 		
50% kosten exclusief taksen ***
		
28 -15 dagen 		
75% kosten exclusief taksen***
		
14 dagen of minder
100% kosten exclusief taksen
Bepaalde geadverteerde tarieven kunnen op niet-restitueerbare basis worden aangeboden. Dat betekent dat ongeacht het tijdstip
van de annulering van de reservatie voor elke passagier minstens een formule van niet-recupereerbare voorschotten wordt toegepast.
Op deze afvaarten kunnen ook andere voorwaarden van kracht zijn zoals, maar niet beperkt tot, de betaling van wijzigingskosten.
Marketingdrukwerk zal steeds vermelden indien voor een bepaalde afvaart de regel van niet-recupereerbare voorschotten wordt
toegepast.
Voor kerst- en nieuwjaarscruises gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Gelieve ons te raadplegen.
*Ongeacht het tijdstip van annulering, rekenen wij een dossierkost van € 75 per boeking aan.
**Zoals beschreven in artikel 1.1.
***Annuleringskosten kunnen nooit lager liggen dan het voorschot zoals beschreven in artikel 1.1. Een mogelijke terugbetaling gebeurt
binnen de twee weken na annulering van uw reservatie.
1.10.2 NIET TERUGBETAALBAAR AANBETALINGSPROGRAMMA
Niet-recupereerbaar voorschot ("NRD")
Bij een boeking tegen het tarief van een niet-recupereerbaar voorschot (Non-Refundable Deposit of NRD-boeking) is de betaling van een
niet-restitueerbaar bedrag vereist op het moment van de reservatie. Het voorschot kan op geen enkel moment worden terugbetaald. Bij
de reservering dient u het volledige NRD-voorschot te betalen en de volledige namen van alle gasten door te geven. Voorschotten voor
garantiehutten en Suites op de daarvoor in aanmerking komende afvaarten, vallen onder deze NRD-reserveringsvoorwaarden en zijn
evenmin terugbetaalbaar.
Annuleringen
Indien de gast 60 dagen of langer voorafgaand aan de afvaartdatum een NRD-boeking annuleert, zal een cruisetegoed (Future Cruise
Credit of FCC) uitgegeven worden voor de passagiers vermeld in de geannuleerde NRD-boeking. Het FCC-bedrag komt overeen met het
betaalde voorschot min een servicekost van € 80 per geboekte gast.
Het FCC is alleen geldig voor de aankoop van een cruise met vertrek binnen de 12 maanden na de uitgiftedatum van het cruisetegoed.
Alle bedragen die overblijven na de vervaldatum zijn ongeldig en worden verbeurd verklaard.
Het FCC is niet-overdraagbaar, niet-restitueerbaar en niet inwisselbaar voor enige andere vorm van compensatie, krediet of contant geld.
Voor NRD-boekingen die een aanbetaling van € 80 of minder vereisen, kent de rederij geen FCC noch enige andere vergoeding toe.
Indien de gast de NRD-boeking 59 dagen of minder voorafgaand aan de afvaartdatum annuleert, zal de rederij de algemeen geldende
annuleringskosten in rekening brengen.
Elke keer dat de gast het schip of de vaardatum van een NRD-boeking wijzigt, wordt voor de gewijzigde boeking een servicetarief van € 80
per persoon in rekening gebracht
1.11 KAN IK MIJN BEVESTIGDE BOEKING NOG WIJZIGEN?
Ja, u kunt uw boeking tot 89 dagen voor de datum voor afvaart van het schip wijzigen onder voorbehoud van
plaatsbeschikbaarheid. Wij zullen trachten uw verzoek te honoreren, doch kunnen dit niet garanderen. Tot 89 dagen
voor afvaart bedragen de wijziging/administratiekosten € 75 per dossier. Indien u een wijziging in uw bestaande
reservering aanbrengt binnen 89 dagen voor afvaart van het schip zal deze wijziging als een annulering beschouwd
worden. U zult de kosten onder punt 1.10 dienen te voldoen. Uw gewijzigde reservering zal dienovereenkomstig
als een nieuwe boeking worden beschouwd. Indien u, of één van uw medereizig(st)ers, vanwege dringende
omstandigheden zoals ziekte, niet in staat is om van deze cruisevakantie gebruik te maken, kunt u/kunnen zij iemand
anders aanwijzen als plaatsvervang(st)er. Deze naamswijziging of inplaatsstelling dient uiterlijk 14 dagen voor afvaart
in het bezit te zijn van de rederij. De eventuele kosten (zie 1.10) die deze wijziging met zich meebrengt, alsmede een
administratieve vergoeding van € 75 per wijziging per dossier, dienen vervolgens solidair voldaan te worden door de
oorspronkelijke en de nieuwe reiziger.
1.12 HEB IK EEN REISVERZEKERING NODIG?
Wij adviseren u dringend een goed dekkende reisverzekering af te sluiten, die zowel annulering, ongevallen, medische kosten als
repatriëring omvat. Met name ziektekosten in landen als de Verenigde Staten bedragen een veelvoud van de kosten in België of
Luxemburg. Onze verantwoordelijkheid zal geenszins in het gedrang komen indien u niet over de gepaste (bijstands-) verzekering
beschikt. Uw reisagent of verzekeringsbemiddelaar kan u hierbij behulpzaam zijn.

1.13 WAT ALS IK NIET KAN AFREIZEN?
EU-inwoners die een boeking gemaakt hebben na 1 juli 2018 en deze willen overdragen aan een andere partij, moeten ons
hiervan ten minste 7 dagen vóór de vertrekdatum op de hoogte stellen. Indien uit deze wijzigingen extra kosten voortvloeien, b.v.
annuleringskosten voor vluchten en omboekingskosten, administratieve kosten of andere heffingen of kosten die voortvloeien
uit deze overdracht, zijn de oorspronkelijke passagier en de andere partij gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van die
vergoedingen of kosten.
2. VOOR U VAN HUIS VERTREKT
2.1 HOE ZIT HET MET WAARDEVOLLE VOORWERPEN?
Wij raden u aan alle waardevolle voorwerpen, zoals laptop, gsm, juwelen, geld, video, fotoapparatuur, ed. te verzekeren en tevens
reisdocumenten, medicijnen en alle kostbaarheden als handbagage mee te nemen. Ook zouden wij u willen adviseren uw
waardevolle voorwerpen aan boord niet onbewaakt in uw hut achter te laten. Alle hutten beschikken over een eigen kluis. Tevens
kan u bij de Guest Relations Desk een kluis huren. De rederij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van - of beschadiging
aan - artikelen en/of voorwerpen die niet in bewaring zijn gegeven bij de Guest Relations Desk. Voor het verlies of beschadiging
van in bewaring gegeven voorwerpen en/of artikelen zal de rederij een schadevergoeding uitbetalen op basis van de voorwaarden
zoals beschreven in de Conventie van Athene. Wanneer u het verlies, de vertraging of beschadiging aan boord ontdekt, dient
u dit onmiddellijk te melden bij de Guest Relations Desk. Voor het melden van verlies, vertraging of schade gelden de volgende
tijdslimieten:
Over schade of vertraging die direct duidelijk is, dient u ons en de leverancier van de desbetreffende dienst (indien wij dit niet zijn)
voor of uiterlijk op het moment dat u het schip verlaat of, bij andere diensten, tijdens het gebruik of aan het eind van die diensten, op
de hoogte te stellen. Over verlies, schade of vertraging die niet direct duidelijk is, dient u ons en de leverancier van de desbetreffende
dienst (indien wij dit niet zijn) uiterlijk 15 dagen nadat u het schip verlaten hebt of na het einde van de dienst in kwestie, op de
hoogte te stellen. In alle gevallen dient u ons in kennis te stellen van betalingen ontvangen van luchtvaartmaatschappijen en/
of andere leveranciers in verband met uw claim. Voorts dient u ons te informeren over eventuele relevante verzekeringen die u
afgesloten hebt. Waar van toepassing hebben wij het recht u te vragen uw claim te verlagen met het bedrag dat u van een/alle
verzekeringsmaatschappijen ontvangen hebt.
2.2 WAT MAG IK NOOIT MEENEMEN?
U mag nooit gevaarlijke of illegale voorwerpen aan boord meenemen, zoals vuurwapens, messen, drugs, brandbare stoffen, gassen,
dieren enz. Indien de rederij van mening is dat u gevaarlijke of illegale voorwerpen tracht mee te nemen, heeft de rederij het recht u
de toegang aan boord te weigeren. Indien de rederij, of de kapitein van het schip, de mening toegedaan is dat er zich voorwerpen
of substanties in uw hut bevinden die niet aan boord gebracht hadden mogen worden, heeft de kapitein, of een door hem
aangewezen personeelslid, het recht uw hut te doorzoeken en het/-de desbetreffende voorwerp(en) in beslag te nemen. Gelieve te
noteren dat u geen scherpe voorwerpen in uw handbagage kan meenemen. Voorwerpen zoals scharen, nagelknippers en dergelijke
dient u in uw gewone bagage op te bergen.
2.3 HOEVEEL BAGAGE MAG IK MEENEMEN?
Het maximumgewicht aan bagage dat gasten aan boord van onze schepen mogen meenemen, is 90 kilo per gast.
Luchtvaartmaatschappijen hanteren hun eigen maximumgewichtregels waaraan u moet voldoen en deze staan vaak minder bagage
toe dan voor onze cruises toegestaan is. Er gelden altijd beperkingen met betrekking tot de hoeveelheid, de omvang en het gewicht
van de bagage die u op een vlucht mag meenemen.
We raden u ten zeerste aan rechtstreeks bij uw luchtvaartmaatschappij te informeren naar de toegestane hoeveelheid bagage,
aangezien dit per luchtvaartmaatschappij kan verschillen en er toeslagen geheven kunnen worden voor extra bagage. Toegestane
bagagehoeveelheden kunnen door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij gewijzigd worden en voor extra bagage kan u een
toeslag in rekening gebracht worden.
2.4 HEB IK EEN INTERNATIONALE REISPAS, VISUM OF VACCINATIES NODIG?
Wij adviseren u altijd ruim op tijd met uw reisbureau en/of de bevoegde instanties contact op te nemen en na te vragen welke
documenten en/of vaccinaties u nodig heeft voor uw vakantie. Het is uw verantwoordelijkheid te zorgen dat u over een geldig
paspoort, benodigde visa en vaccinaties beschikt voor de vaarroute die u gereserveerd heeft. U kunt het beste bij boeking deze
informatie opvragen en kort voor vertrek nogmaals controleren of er tussentijds geen wijzigingen zijn opgetreden. Indien u
onverhoopt niet over de juiste documenten beschikt, heeft de rederij het recht u de toegang tot het schip te weigeren, of u in
bepaalde havens aan boord te houden, zonder dat u recht heeft op enige vorm van vergoeding van uw betaalde cruisevakantie.
Wij raden u aan dat uw internationale reispas nog minstens 6 maanden na terugreis geldig is. Voor onze cruises naar Rusland hebt u
een visum nodig. Wij leveren hiervoor geen assistentie. Indien u echter een excursie boekt, georganiseerd door Royal Caribbean, hebt
u geen visum nodig voor die specifieke excursie. Indien u op eigen initiatief van boord wenst te gaan, moet u een visum hebben
en de Russische ambassade consulteren. De gegevens op uw paspoort en op de reisdocumenten moeten identiek zijn. Eventuele
verschillen kunnen leiden tot weigering bij inscheping. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid bij het voorleggen van
ongeldige documenten en de eventuele bijhorende kosten die daaruit zouden voortvloeien. Bepaalde havenautoriteiten kunnen een
foto-identificatie vragen. Wij raden u aan steeds een kopie op zak te hebben van uw reispas.
Reizen naar Cuba
Reizigers die Cuba bezoeken aan boord van schepen die vertrekken vanuit de Verenigde Staten, moeten voldoen aan dezelfde
visavereisten als de Amerikaanse staatsburgers, ongeacht hun nationaliteit en moeten in het bezit zijn van een reispas die nog
minsterns zes maanden geldig is. De gasten moeten een beëdigde verklaring van Royal Caribbean ondertekenen waarin ze
bevestigen dat hun bezoek voldoet aan een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Cubaanse bezoekersvisum.
Gasten ontvangen dit visum bij de inscheping. Het document kost 75 USD en wordt op de eerste dag van de cruise in rekening
gebracht op de SetSail-pas. Het excursieprogramma van Royal Caribbean in Cuba is in overeenstemming met de vereisten voor de
toekenning van het toeristenvisum. Gelieve te noteren dat de bezitters van een reispas van bepaalde landen (in Afrika, het MiddenOosten en Azië) bovendien in het bezit moeten zijn van een A1-visum. Voor verdere inlichtingen over de visumvereisten voor een
bezoek aan Cuba raden wij u aan contact op te nemen met de Cubaanse ambassade (www.cubadiplomatica.cu), uw reisagent of de
rederij indien uw cruise rechtstreeks via Royal Caribbean werd geboekt.
Het is de volle verantwoordelijkheid van de passagiers om in het bezit te zijn van alle nodige reisdocumenten en ze voor te leggen
ter controle indien zij daartoe verzocht wordt door de bevoegde instanties of het personeel van de reisorganisatie. De noodzakelijke,
geldige documenten waaronder reispas, visum, bewijs van inenting en bewijs van familieverwantschap zijn noodzakelijk bij
inscheping en in elke transithaven die het schip bezoekt. Gasten die niet in het bezit zijn van de noodzakelijke documenten, kan het
recht ontzegd worden om in te schepen op hun vlucht of schip of een bepaald land te bezoeken. Bovendien staan zij bloot aan een
geldboete. Royal Caribbean zal het bedrag van de reis niet terugbetalen aan passagiers die niet in het bezit zijn van de noodzakelijke
documenten.
Wij staan erop dat de naam (inclusief initialen) op de reispas identiek zijn aan deze op het cruiseticket. Indien deze documenten
niet overeenstemmen, kan u het inschepen op de vlucht of cruise geweigerd worden. Wij betreuren dat wij geen enkele
verantwoordelijkheid kunnen dragen indien u om welke reden ook moeilijkheden ondervindt of geweigerd wordt op een
vlucht/bestemming en tot extra kosten wordt gedwongen omdat u niet over de nodige reispas of visums beschikt. Sommige
havenbesturen kunnen u tevens vragen een foto-id voor te leggen wanneer u aan land gaat. Wij raden onze gasten ten stelligste aan
naast hun reispas ook een fotokopie ervan bij te hebben. Het is raadzaam deze fotokopie mee te nemen telkens wanneer zij het schip
verlaten om de kans op diefstal van hun reispas te vermijden.
Belangrijk: Deze richtlijnen zijn enkel bedoeld om u te helpen en kunnen op elk ogenblik wijzigen. Wij raden u dan ook aan contact
op te nemen met uw reisagent voor de meest recente reisadviezen.
3. VAN DE LUCHTHAVEN NAAR DE HAVEN
3.1 Wat gebeurt er indien mijn vlucht vertraagd is? Helaas komt het voor dat vluchten vertraagd zijn. De
luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt bepaalt of en wat voor compensatie zij hiervoor willen aanbieden.
Indien u zodanig vertraagd bent dat u daardoor niet op tijd aanwezig kunt zijn voor het vertrek van uw schip,
kunnen wij u hierbij niet assisteren. Wij zullen trachten van de rederij te verkrijgen om u in de eerstvolgende
aanleghaven te laten inschepen, doch alle kosten hieraan verbonden zijn voor uw rekening. U blijft steeds
verantwoordelijk indien u niet tijdig aankomt voor inscheping.
3.2 CHECK-IN
Indien u online bent ingecheckt, breng dan uw SeaPass® en de correcte identificatiedocumenten mee naar de cruiseterminal. Onze
assistenten zullen een en ander verifiëren en uw Sea Pass kaart overhandigen om aan boord te gaan. Indien u niet online bent
ingecheckt, breng dan alle ingevulde Guest Information Forms, Charge Account en Cruise Ticket forms en de correcte i

dentificatiedocumenten mee naar de cruiseterminal. Onze assistenten zullen u daar verder behulpzaam zijn bij de check-in. Om
online in te checken, bezoekt u www.royalcaribbean.com, klik op ‘Already Booked’ en vervolgens op ‘Online Check-in’.
3.3 PRE-CRUISE PLANNER
Eenmaal uw cruise is geboekt, kan u al vooraf aan het vertrek thuis excursies, specialiteitenrestaurants, wellnessbehandelingen en
andere extra’s inplannen via uw computer of tablet. In sommige gevallen geniet u daarbij van voordeliger prijzen dan aan boord.
Voor meer info surft u naar WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/CRUISEPLANNER.
4. AAN BOORD
4.1 DINEREN
U hebt de keuze uit verschillende zittingen voor maaltijden in het grote restaurant. Geef op het moment van boeken op hoe laat en
aan wat voor tafel u wilt zitten. Wij accepteren geen boekingen waarbij het voor vertrek beschikbaar zijn of komen van de zitting van
uw voorkeur als voorwaarde gesteld wordt. Wanneer u uw reis annuleert omdat uw voorkeurszitting niet beschikbaar is (ongeacht
of dit op het moment van boeken bevestigd werd), dan gelden onze normale annuleringskosten. Inwilliging van zittingsverzoeken
kan niet gegarandeerd worden. Uw tafelnummer wordt bij aanvang van uw cruise bekendgemaakt in uw hut. Op dagen waarop het
schip een haven aandoet, wordt in verband met de landexcursies mogelijk iets vroeger of later gegeten.
De rederij biedt 24 uur per dag een roomservice-menu aan. Continentaal ontbijt is inbegrepen in de prijs van de cruise. Voor andere
bestellingen zal de rederij een bedieningsbedrag van 7,95 USD per levering aanrekenen. Gasten in de suites kunnen voor elke
maaltijd een volledig menu in hun suite bestellen. Deze dienstverlening is gratis voor de Grand Suites en hoger. Voor alle ander suites
wordt voor de bediening 7,95 USD aangerekend. 18% bediening zal automatisch worden toegevoegd aan uw boordrekening.
Alle specialiteitenrestaurants rekenen een reservatierecht aan. Reservaties voor deze restaurants gebeurt op onze
website www.royalcaribbean.com of aan boord van het schip. My Time Dining (open zitting) wordt voortaan
aangeboden op alle schepen binnen de vloot. Deze formule geeft de gasten flexibiliteit voor hun avondeten.
Wie opteert voor My Time Dining beslist elke dag zelf wanneer hij gaat dineren tussen 18.00 en 21.30 uur. Net
zoals in een restaurant aan land zijn reservaties aanbevolen. Deze gebeuren op basis van de beschikbaarheid. Dit
kan aan boord gebeuren of beter nog vóór de afvaart via onze website. Gasten die kiezen voor My Time Dining
betalen de fooien voor het personeel in het restaurant vooraf via hun factuur.
My Family Time Dining is beschikbaar op bepaalde schepen en enkel tijdens de eerste zitting. Deze formule omvat een snelle
bediening van de kinderen, waarna het personeel hen begeleidt naar Adventure Ocean. Deze voorziening is alleen beschikbaar voor
gezinnen met kinderen van 3 tot 11 jaar op de dag van de afvaart. Bedieningsgelden/fooien zijn niet verplicht bij My Family Time
Dining. Indien u een van de bovenstaande formules wenst te reserveren, verzoeken wij u contact op te nemen met uw reisagent of
ons reservatieteam indien u rechtstreeks via ons hebt geboekt.
4.2 SPECIALE NODEN
Indien u speciale wensen heeft omtrent maaltijden (zoals: vegetarisch, diabetes, lactosevrij, laag zoutgehalte, vetarm, Kosher, enz.),
assistentie bij inscheping of met rolstoel enz. verzoeken wij u ons dit bij boeking schriftelijk mee te delen, voorzien van zoveel
mogelijk details en dit minstens 90 dagen voor afreis. Wij zullen zoveel mogelijk trachten met uw wensen rekening te houden, doch
wij kunnen geen garantie bieden omtrent strikte naleving van diëten. Gelieve er rekening mee te houden dat het aanbod en de
keuze van deze speciale maaltijden kan afwijken van het standaardmenu. Dergelijke speciale maaltijden zijn enkel beschikbaar in
het hoofdrestaurant. Wij kunnen niet garanderen dat de maaltijden in de andere restaurants aan boord voldoen aan deze specifieke
dieetvoorschriften. Babymaaltijden kunnen vooraf via onze website worden aangekocht en worden aan boord geleverd. Wij raden u
aan om de eerste dag van uw cruise uw speciale wensen te herbevestigen bij de Maitre d’.
4.3 KAN EEN SPECIAAL VERZOEK GEGARANDEERD WORDEN?
Helaas is dit niet mogelijk. Indien u echter een speciaal verzoek heeft, stuur uw verzoek dan schriftelijk naar uw reisbureau op het
moment dat u de boeking maakt. Wij zullen vervolgens alles in het werk zetten om te trachten uw verzoek te honoreren, doch
garanderen kunnen wij dit niet. Het niet kunnen bevestigen van een speciaal verzoek wordt niet als contractbreuk gezien, noch
vormt dit een reden tot kosteloze annulering. Indien een speciaal verzoek mogelijk is tegen bijbetaling, zullen wij van tevoren dit
bedrag aan u doorgeven. Bij voldoende tijd voor vertrek zullen wij u dit bedrag in rekening brengen; bij onvoldoende tijd zullen
wij u verzoeken het bedrag ter plaatse te voldoen. Tenzij door ons schriftelijk aan u bevestigd op het moment van boeken, kunnen
wij geen boekingen accepteren onder voorbehoud van het akkoord komen van een speciaal verzoek. Deze boekingen worden als
gewone boekingen behandeld en vallen derhalve onder de annulerings- en wijzigingsbepalingen. Specifieke medische toestanden
moeten vermeld worden bij reservatie.
4.4 FOOIEN & BTW
Het is een maritieme gewoonte om het personeel te belonen voor hun goede service en persoonlijke aandacht. Een gemiddeld
dagelijks bedrag van ca. € 13,50 per persoon, zowel voor volwassenen als kinderen, (€ 16,50 als u een suite heeft geboekt) wordt
voorgesteld om uw hutsteward en het restaurantpersoneel te belonen. Deze fooi kan u eventueel vooruitbetalen, indien kenbaar
gemaakt bij reservatie. Indien u beslist de fooien aan boord te betalen, worden deze automatisch aan uw SeaPass-rekening
toegevoegd. Deze bedragen kan u desgewenst bij Guest Services laten aanpassen of weghalen. Bij de drankjes in de bar, items uit de
minibar en schoonheidsbehandelingen wordt automatisch 18% bediening toegevoegd.
Het geven van fooien is persoonlijk en de bedragen kunnen bijgevolg aan boord worden aangepast. Vooruitbetaalde fooien
worden berekend op het tijdstip van de boeking. Hou er rekening mee dat sommige van onze cruises uitsluitend EU-havens
aanlopen. Op deze afvaarten zijn wij verplicht om BTW aan te rekenen op bepaalde goederen en diensten die aan boord worden
geleverd, afhankelijk van de geldende BTW-reglementering in het land waar de cruise vertrekt. De BTW op goederen en diensten
wordt geheven op het verkooppunt en doorgestort aan het betreffende land. Niet EU-burgers kunnen deze in sommige gevallen
terugvorderen bij het verlaten van de EU, in principe op de luchthaven van vertrek.
4.5 ROKEN
Het is niet toegestaan te roken in de hutten noch op de privébalkons. Voor het comfort van alle passagiers is het verboden te roken in
de meeste publieke ruimten van het schip. Roken is alleen nog toegestaan in de daartoe toegewezen ruimtes (neem contact op met
Guest Services voor de volledige informatie). Roken is niet toegestaan in restaurants, theaters, hallen en gangen, bars en liften.
4.6 WAT MOET MEN DE LAATSTE AVOND VAN DE CRUISE DOEN?
Pak uw koffers in en zet ze voor middernacht buiten de deur van uw hut. Uw hutsteward zal u labels geven voor al uw tassen en
koffers. Schrijf duidelijk uw naam, adres en, indien nodig, uw vluchtnummer op elk label. Stop breekbare, belangrijke en waardevolle
voorwerpen in uw handbagage. Wij raden u aan een weekendtas mee te brengen voor uw laatste nacht aan boord. Het is uw
verantwoordelijkheid om al uw eigendommen mee te nemen bij ontscheping. Indien u iets zou vergeten, zullen wij trachten u te
helpen dit terug te vinden. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden en dient u
contact op te nemen met uw verzekeraar. Achtergelaten bagage kan vernietigd worden.
4.7 WAT WORDT BEDOELD MET EEN CULTUREEL VERRIJKENDE CRUISE?
Cultureel verrijkende cruises zijn vaarschema’s waarop minstens 75 procent van de gasten afkomstig zijn uit een bepaald land of een
bepaalde regio. De moedertaal van deze gasten zal in sommige gevallen niet het Engels zijn. Niettemin blijft Engels altijd een van de
basistalen van onze bemanning. Ons personeel zal u dan ook steeds en doorheen het hele schip in het Engels kunnen assisteren.
Cultureel verrijkende cruises vinden plaats in bepaalde vaargebieden en zijn bijgevolg een populaire vakantieformule voor inwoners
van deze landen. De gasten en de bemanning komen op dat ogenblik ook in de eerste plaats uit deze regionen. Bijgevolg zal die taal
het meest gangbaar zijn aan boord.
Bovendien zijn vele diensten en producten aan boord afgestemd op deze doelmarkt. De activiteiten en evenementen, de keuze
aan dranken en gerechten, het aanbod in de winkels en het entertainment aan boord zullen een weerspiegeling zijn van de cultuur
van die regio. Gasten zullen niettemin nog steeds kunnen genieten van de bekroonde Gold Anchor Service van Royal Caribbean,
het comfort en de voorzieningen. Tegelijk worden ze ondergedompeld in een andere cultuur en taal, wat zorgt voor een unieke
cruisevakantie.
4.8 WAT MOET IK WETEN OVER OPEENVOLGENDE CRUISES
Opeenvolgende cruises zijn diverse cruises die een geheel vormen. Bijvoorbeeld: een cruise door de Westelijke Caraïben, onmiddellijk
gevolgd door een cruise door de Oostelijke Caraïben. Hou er rekening mee dat bepaalde programma’s, menu’s en voorstellingen
kunnen worden herhaald. Neem er ook nota van dat de bemanning het schip tussen twee afvaarten moet klaar maken voor de
volgende cruise. Dit betekent dat aan boord van het schip bepaalde diensten op de wisseldag mogelijks (tijdelijk) niet beschikbaar
zijn. Gasten die opeenvolgende cruises meevaren, zullen op de wisseldag moeten ontschepen om zich in regel te stellen met de
douane- en immigratiediensten. Ook moeten deze back to back-gasten hun SeaPass-kaart op de wisseldag opnieuw laten registreren
in de terminal vóór het vertrek van de volgende cruise. Indien de gasten dezelfde kajuit behouden, kunnen ze de bagage in de kajuit
laten. Indien ze voor elke afvaart een andere hut hebben geboekt, moeten ze hun bagage inpakken. Het schip neemt de bagage in
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bewaring tot de hut voor de volgende cruise is opgemaakt.
Omdat onze schepen niet onder de vlag van de Verenigde Staten varen, houdt u er ook rekening mee dat wij in navolging van de
VS-wetgeving geen reservaties mogen aanvaarden voor opeenvolgende reizen waarbij het eerste vaarschema start in een VS-haven
en de tweede cruise eindigt in een andere VS-haven, tenzij het schip onderweg ook buitenlandse havens heeft bezocht. Indien u twee
opeenvolgende afvaarten wenst te boeken die beginnen en eindigen in verschillende havens in de Verenigde Staten, neemt u best
contact op met uw reisagent of onze reservatiedienst vooraleer over te gaan tot de reservatie. Indien wij vaststellen dat een reservatie
werd gemaakt die in strijd is met deze vereisten, hebben wij het recht deze boeking te annuleren en zullen wij u het betaalde bedrag
terugbetalen.
4.9 ASSISTENTIE
Indien u tijdens uw reis assistentie nodig hebt met betrekking tot gezondheidsproblemen, lokale autoriteiten of consulaire hulp,
gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het nummer +1 305 341 0204. De telefonisten spreken alleen Engels en Spaans en
telefoonkosten worden aangerekend. Aan boord kan u uiteraard steeds de Guest Relations Desk of het medisch centrum bezoeken.
5. BIJKOMENDE VOORWAARDEN
5.1 WAT ALS IK MET EEN GROEP REIS?
Groepsreizen vallen buiten de algemene voorwaarden zoals hier genoemd betreffende betalingen, voorschotten, annuleringen,
wijzigingen en overige informatie. Vraag bij uw reisbureau naar de speciale groepsvoorwaarden voor groepen vanaf 16 personen en meer.
5.2 KINDEREN EN LEEFTIJDSBEPERKING
Personen jonger dan 21 jaar oud: Personen jonger dan eenentwintig (21) jaar oud (minderjarigen) mogen niet alleen reizen of een
eigen hut hebben op cruises die vertrekken in de Verenigde Staten of Canada, tenzij ze vergezeld worden door een ouder, voogd of een
bevoegd persoon die ouder is dan eenentwintig (21) jaar oud.
Gasten jonger dan eenentwintig (21) worden enkel in een hut geboekt indien ze vergezeld worden door een volwassene van
eenentwintig (21) jaar of ouder, uitgezonderd minderjarige reizigers in hutten naast die van hun ouders of voogd.
Personen jonger dan 18 jaar oud: Personen jonger dan achttien (18) jaar oud (minderjarigen) mogen niet alleen reizen of een eigen hut
hebben op cruises die vertrekken vanuit Europa, Azië, Zuid-Amerika en Australië/ Nieuw-Zeeland, tenzij ze vergezeld worden door een
ouder, voogd of een bevoegd persoon die ouder is dan achttien (18) jaar oud. Gasten jonger dan achttien (18) worden enkel in een hut
geboekt indien ze vergezeld worden door een volwassene van achttien (18) jaar of ouder, uitgezonderd minderjarige reizigers in hutten
naast die van hun ouders of voogd.
Voor minderjarigen die bij aanvang van de reis 17 jaar of jonger zijn, dient schriftelijke toestemming van een ouder/voogd voorgelegd
te worden. Deze toestemming is niet vereist voor minderjarigen die bij aanvang van de cruise 18 of ouder zijn. Volwassenen die geen
ouder of voogd zijn van een kind dat in hun gezelschap reist, moeten diens geldige paspoort en vereiste visa voorleggen, samen met
een originele, wettelijk of notarieel bekrachtigde brief, ondertekend door ten minste een van de ouders/voogden van het kind. De brief
moet de volwassene het recht geven om de minderjarige(n) op de betreffende cruise mee te nemen en te begeleiden, hem/haar in staat
stellen schriftelijke toestemming te geven voor sportactiviteiten en medische behandelingen goed te keuren die het kind naar oordeel van
de behandelende arts onverwijld moet ondergaan. Een brief kan tegen vergoeding wettelijk of notarieel bekrachtigd worden door een
advocaat, notaris of gemachtigde jurist. Indien een dergelijk bewijs niet aanwezig is, wordt de desbetreffende minderjarige(n) de toegang
tot het schip of de cruise ontzegd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hieruit voortvloeiende kosten, uitgaven of verliezen
voor ofwel de minderjarige in kwestie, ofwel de personen die zijn/haar cruise betalen (indien niet de minderjarige zelf) ofwel de personen
die samen met de minderjarige reizen en naar aanleiding van het niet kunnen voorleggen van een toestemmingsbrief zoals hierboven
beschreven, besluiten de vakantie niet voort te zetten.
Ouders/voogden die een kind vergezellen met een andere familienaam dan de ouders/voogden, moeten een officieel bewijs kunnen
voorleggen, zoals een geboorteakte, scheidingspapieren enzovoort, om aan te tonen dat zij de ouders/voogden van het desbetreffende
kind zijn. Contacteer ons voor verdere informatie.
Individuele hutten kunnen geboekt worden door gehuwde koppels die beide ten minste achttien jaar oud zijn (op het moment
van boeken dient een huwelijksbewijs voorgelegd te worden). Voor de toegang tot bepaalde voorzieningen aan boord gelden
leeftijdsgrenzen. Personen die gebruikmaken van de VitalitySM Spa, dienen ouder dan 18 jaar te zijn. Alle informatie over de voorzieningen
aan boord en de geldende leeftijdsgrenzen is terug te vinden in het dagprogramma (Daily Programme), dat verkrijgbaar is bij de Guest
Relations Desk.
De minimumleeftijd voor meereizende baby’s is zes (6) maanden, vanaf het moment van afvaart en twaalf (12) maanden vanaf het
moment van afvaart voor trans-Atlantische cruises, cruises over de Grote Oceaan en naar Hawaï, Australië, Zuid-Amerikaanse cruises en alle
andere cruises met drie of meer opeenvolgende zeedagen.
De gezondheid en veiligheid van onze gasten komen voor ons op de eerste plaats. Gezien de beperkingen in medische voorzieningen,
apparatuur en personeel aan boord kan de maatschappij geen vrijwillige ontheffing, vrijstellingen of uitzonderingen op dit beleid toestaan.
5.3 ALCOHOL
Wij verkopen of serveren geen alcoholische dranken aan personen onder de 21 jaar op cruises die vertrekken vanuit de Verenigde
Staten en Canada. Op cruises die vertrekken uit Europese of Zuid-Amerikaanse landen, uit Azië of Australië/Nieuw-Zeeland alsook op
de tussenstops op onze particuliere eilanden Labadee en CocoCay, wordt de minimumleeftijd verlaagd tot 18 jaar. Dit beleid kent
beperkingen en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De leeftijd van een persoon op de afvaartdatum bepaalt zijn of
haar status voor de gehele cruise.
Op de dag van inscheping mogen de passagiers twee flessen (75cl) wijn of champagne aan boord brengen voor consumptie in hun
eigen hut. Indien geconsumeerd in een publieke ruimte, wordt een kurkrecht aangerekend. Het is gasten niet toegestaan om andere
alcoholische dranken mee te nemen aan boord voor consumptie of ander gebruik. Alcoholische dranken die in de aanleghavens of in
de winkels aan boord gekocht worden, worden op het schip bewaard en op de laatste cruisedag bij de gasten in hun hut afgeleverd.
Beveiligingsmedewerkers mogen waterflessen, frisdrankflessen, mondwaterflessen, bagage en dergelijke inspecteren en indien deze
alcohol bevatten, verwijderen. Indien een gast dit alcoholbeleid overtreedt, kunnen de bepalingen van het vakantiebeleid voor gasten van
Royal Caribbean (Royal Caribbeans Guest Vacation Policy) toegepast worden, waarbij verwijdering van boord niet uitgesloten is. Indien een
gast een leeftijd bereikt waarop zijn naleving van ons alcoholbeleid zich wijzigt, kan hij zich tot de Guest Relations Desk wenden waar, na
het tonen van het paspoort zijn gegevens zullen bijgewerkt worden en toestemming verkregen kan worden voor het kopen en nuttigen
van alcohol, met inachtneming van de andere eisen van ons alcoholbeleid. Gasten die ons alcoholbeleid overtreden (bijv. overconsumptie,
alcohol verstrekken aan minderjarigen, vertonen van onverantwoord gedrag of pogingen tot het verbergen van alcoholische zaken voor
de beveiliging en/of bij de bagagecontrolepunten of op andere momenten), kunnen van boord verwijderd worden of de toegang aan
boord ontzegd worden, op hun eigen kosten, overeenkomstig ons vakantiebeleid voor gasten (Guest Vacation Policy). Royal Caribbean
behoudt zich het recht voor om gasten, ongeacht hun leeftijd, het voorrecht om te mogen drinken, te ontzeggen of anderszins te
beperken. Wanneer het schip zich in de haven bevindt en tot het zich weer in de internationale wateren begeeft, gelden de lokale,
wettelijke leeftijdsbeperkingen.
NB: Sommige landen verbieden ons de verkoop van bepaalde goederen of het openen van de taxfreewinkels aan boord tijdens bepaalde
cruises. Afhankelijk van de aanloophavens kan op bepaalde producten bovendien een lokale BTW worden geïnd.
5.4 ANDERSVALIDEN
Alle gasten dienen ervoor te zorgen dat zij fysiek en mentaal in staat zijn tot reizen en dat dergelijke reizen geen gevaar inhouden voor
henzelf of voor anderen. Indien uw fysieke of mentale conditie een speciale medische behandeling vereist, dan dient u bij aanvraag van
uw boeking of zodra de situatie dit vereist, een medische verklaring, in de Engelse taal, voor te leggen met daarin een beeld van uw situatie
en de eventuele verzorging en/of medicamenten die u onderweg nodig zult hebben. De meeste van onze schepen hebben enkele
hutten voor andersvaliden. Indien u in aanmerking komt voor een dergelijke hut, verzoeken wij u ons het daartoe bestemde formulier te
bezorgen. U kan naar een gewone hut verplaatst worden indien u niet voldoet aan deze voorwaarden.
Gasten die een rolstoel gebruiken, worden verzocht hun eigen, opvouwbare, rolstoel mee te brengen. Indien u uw gemotoriseerde
rolstoel wilt meebrengen, dient dit bij reservatie vermeld te worden met opgave van afmeting, aangezien er beperkingen kunnen zijn
qua afmetingen. Niet alle locaties aan boord zijn toegankelijk voor rolstoelen en in aanleghavens waar het schip voor anker gaat, zal het
misschien onmogelijk zijn van boord te gaan. Op bepaalde excursies worden speciale voorzieningen getroffen voor andersvaliden. Gelieve
ons te contacteren over mogelijke meerprijzen voor deze excursies (ivm afmetingen, gewicht en batterijtype van de rolstoel of scooter).
Gasten met een medische conditie of handicap moeten in staat zijn voor zichzelf te zorgen of met iemand meereizen die in staat is hen
te verzorgen. Wij betreuren het dat wij gasten die naar de mening van de rederij niet in staat zijn zonder gevaar, specifieke verzorging
of problemen te reizen en waar in alle redelijkheid noch een begeleider noch de rederij voldoende begeleiding aan kan geven, niet aan
boord kunnen toelaten, zoals bepaald in EU-verordening 1177/2010. Alle kosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien zijn voor de
rekening van de passagier. Gelieve uw arts om advies te vragen omtrent de meest recente gezondheidsvereisten voor alle bestemmingen
die vermeld staan in deze brochure. Indien u speciale wensen heeft omtrent assistentie bij inscheping of met rolstoel enz. verzoeken wij
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u ons dit bij boeking schriftelijk mee te delen, voorzien van zoveel mogelijk details en dit minstens 90 dagen voor afreis. Wij zullen zoveel
mogelijk trachten met uw wensen rekening te houden, doch wij kunnen geen garantie bieden.
5.5 ZWANGERSCHAP
Indien u op de geplande afvaartdatum van het schip zwanger bent, dient u een schriftelijke verklaring van uw arts voor te leggen, dat
u gezond bent en in staat om te reizen. Deze verklaring dient te vermelden hoeveel weken u zwanger bent en uiterlijk 30 dagen voor
afvaartdatum in het bezit te zijn van de rederij. De rederij betreurt dat zij vrouwen die aan hun 24ste week van zwangerschap beginnen bij
aanvang van de cruise of tijdens de cruise, niet aan boord kan toelaten. Gezien de beperkingen van de medische faciliteiten aan boord, kan
de rederij geen uitzonderingen op deze maatregelen toestaan.
5.6 EXCURSIES
Sommige beschrijvingen in de brochure verwijzen naar activiteiten die plaats vinden in de haven of omgeving. Deze activiteiten en/
of excursies worden aangeboden door lokale leveranciers, totaal onafhankelijk van de rederij. Daarom kan de rederij geen enkele
verantwoordelijkheid aanvaarden betreffende aansprakelijkheid voor dergelijke activiteiten en/of excursies, zoals vermeld in par. 5.13.
Excursies kunnen tot 5 dagen voor vertrek online gereserveerd en betaald worden via www.royalcaribbean.com of als u bij ons aan boord
bent. Uiteraard kunt u ook zelf uw individuele uitstappen in de aanleghavens regelen.
5.7 HOE ZIT HET MET AFWIJKINGEN VAN VAARSCHEMA’S?
De rederij kan helaas geen garantie geven dat haar schepen daadwerkelijk het van tevoren opgegeven vaarschema zullen en kunnen
hanteren, noch de volgorde van aanleghavens en tijden. De rederij en de kapitein van het schip hebben het recht om iedere haven
voorbij te varen, te vervangen door een andere haven, in iedere vorm af te wijken van het originele vaarschema of het schip te vervangen
door een ander schip ten gevolge van staking, uitzonderlijke weersomstandigheden, medische urgenties, assistentie verlenen aan
schepen in nood, opstanden, technische of mechanische problemen die de snelheid van het schip beïnvloeden, en andere soortgelijke
omstandigheden buiten de wil van de rederij. Tevens is de rederij niet verantwoordelijk voor het niet volgens gepubliceerde schema
aankomen of vertrekken (zie ook 5.15). Normaliter worden schema’s gewijzigd in het belang en veiligheid van onze gasten.
5.8 KAN MIJN REIS DOOR U WORDEN VERANDERD OF GEANNULEERD?
Het kan voorkomen dat er ingrijpende wijzigingen in uw cruisevakantie dienen te worden gemaakt, of in een enkel geval, de cruise moet
worden geannuleerd. De rederij behoudt zich het recht voor om te allen tijde, voor of na definitieve boeking van de cruise, wijzigingen
in de cruise of in de brochure te maken. De rederij behoudt zich tevens het recht voor om bevestigde boekingen te annuleren. Wanneer
eenmaal een boeking is bevestigd, zal binnen een redelijke termijn uw reisbureau op de hoogte worden gebracht van de ingrijpende
wijziging of annulering.
In dit geval heeft u de volgende opties, mits het tijdstip voor vertrek dit nog toelaat:
(a) u gaat akkoord met de gewijzigde reis zoals aan u doorgegeven;
(b) u boekt een door ons aangeboden alternatief. Indien goedkoper, zal de rederij het teveel betaalde bedrag terugbetalen, indien
duurder, betaalt u het verschil bij.
(c) u annuleert of accepteert de annulering en ontvangt uw volledige betaling die aan de rederij is gedaan, terug.
Een ingrijpende wijziging is een wijziging die meer dan één aanleghaven schrapt en vervangt door een dag op zee.
Een vervanging van één aanleghaven door een andere (of door een dag op zee) of aanpassing van volgorde wordt niet aanzien als een
ingrijpende wijziging.
De rederij zal geen vergoeding verlenen of verantwoordelijkheid dragen (met uitzondering van de hierbovengenoemde
optiemogelijkheden), indien de wijziging of annulering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden waarover de rederij geen controle
kan uitoefenen en de hieruit voortvloeiende consequenties die de rederij niet had kunnen voorkomen.
Verder zal geen compensatie worden verleend wanneer de reis moet worden geannuleerd in verband met onvoldoende deelname van
passagiers op de door u geboekte cruise. In dit geval wordt u minimaal 4 weken voor vertrek hierover geïnformeerd.
Houdt u er rekening mee dat in alle gevallen de maximale verantwoordelijkheid waar de rederij een aanzienlijke wijziging of annulering
maakt, gelimiteerd is tot bovengenoemde optiemogelijkheden. De rederij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele extra
gemaakte kosten die voortvloeien uit de wijziging of annulering. Bij minimale wijziging wordt geen compensatie verleend. Minimale
wijzigingen geven u ook niet het recht uw cruisevakantie te annuleren of om te zetten naar een andere cruise, zonder betaling van de
normale, van toepassing zijnde, kosten. Verwittig uw reisbureau zo spoedig mogelijk over de keuze van uw optiemogelijkheid wanneer
zich een aanzienlijke wijziging of annulering voordoet in uw cruisevakantie. Wanneer de rederij niet op de hoogte is gesteld van uw keuze,
binnen 14 dagen nadat het reisbureau van de rederij de wijziging of annulering heeft vernomen, behoudt de rederij zich het recht voor
aan te nemen dat u akkoord gaat met het gewijzigde arrangement of in het geval van annulering akkoord gaat met terugbetaling van
uw cruise.
Daar waar de rederij genoodzaakt is, door redenen buiten haar schuld om (zie 5.13) en wanneer de rederij meent dit te moeten doen
in het belang van haar passagiers, behoudt de rederij het recht de cruisevakantie af te breken. In dit extreme geval vindt er geen
terugbetaling plaats (tenzij de rederij van toeleveranciers geld terug ontvangt) en is er geen sprake van compensatie, noch is de rederij
verantwoordelijk voor enige kosten die hieruit voortvloeien.
5.9 KAN IK OP EEN REIS GEWEIGERD WORDEN?
Ja, indien u naar het redelijk oordeel van ons of van de gezagvoerder van het schip of de arts aan boord om welke reden dan ook niet in
staat bent of lijkt om te reizen, of een risico of gevaar inhoudt voor uzelf of voor anderen, of indien u zich zodanig gedraagt dat u anderen
(mogelijkerwijs) in gevaar brengt, verontrust of leed toebrengt, of gevaar oplevert voor bezittingen. In een dergelijke situatie hebben wij
te allen tijde het recht om u zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren op onze schepen verder te reizen en u te dwingen uw cruise
te beëindigen.
Bij de inscheping dient u een formulier in te vullen waarin u bevestigt of u al dan niet symptomen vertoont van gastro-intestinale
aandoeningen of andere makkelijk overdraagbare ziektes. Indien u, bij de check-in of tijdens de cruise door de scheepsarts ongeschikt
wordt gevonden om te reizen, kan de rederij weigeren u aan boord te laten zonder dat onze aansprakelijkheid kan ingeroepen worden.
Alle hieruit voortvloeiende kosten, uitgaven en verliezen zijn voor uw rekening en u ontvangt van ons geen schadevergoeding of restitutie.
Zodra uw vakantie op deze manier beëindigd werd, zijn wij verder niet meer verantwoordelijk voor u.
Hetzelfde recht om u het reizen of het gebruik van diensten te weigeren, is van toepassing indien u niet in staat bent of lijkt om te reizen of
indien u zich anderszins aan wangedrag schuldig maakt, zoals hierboven beschreven, op enig ander ogenblik tijdens uw vakantie.
Informeer ons alstublieft over eventuele speciale behoeften, zodat wij u kunnen adviseren over de geschiktheid van de geselecteerde
vakantie. De gevoelige, persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Als we van mening zijn dat,
vanwege uw speciale behoeften, de door u gekozen vakantie mogelijk niet geschikt is, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen en eventuele alternatieven formuleren.
Indien u verzuimd hebt ons op de hoogte te stellen van uw lichamelijke of geestelijke toestand, overeenkomstig
artikel 5.4 (met inbegrip van informatie over een verandering of verslechtering van een gemelde handicap of
aandoening), die dermate veel zorg behoeft of kan behoeven dat een reisgenoot of wijzelf die redelijkerwijs
niet kunnen bieden, hebben wij het recht om u het reizen te weigeren. In dat geval restitueren wij u, naar eigen
goeddunken, de prijs van de cruise (excl. de extra’s).
In geval van diarree of overgeven dient u onmiddellijk de ziekenboeg aan boord te contacteren. Indien noodzakelijk, zal de dokter
beslissen dat u in uw hut moet blijven, om verspreiding van de ziekte te vermijden. Het niet-opvolgen van de instructies van de dokter
kunnen leiden tot verplicht ontschepen in de volgende aanloophaven, conform onze Guest Conduct Policy.
5.10 GEDRAGSCODE
Aan boord van elk Royal Caribbean-schip streven wij naar een perfecte cruisevakantie voor elke passagier. Om
daartoe bij te dragen, heeft de rederij een Guest Behaviour Policy (Gedragscode) opgesteld. Deze kan geraadpleegd
worden aan boord. Bij overtreding van de door Royal Caribbean International ingestelde gedragsregels kunnen wij
de nodige maatregelen nemen, waaronder inbeslagneming van ongeschikte materialen of zaken en verwijdering
van gasten van het schip. Deze regels kunnen zonder kennisgeving en zonder verplichtingen aan Royal Caribbean
International gewijzigd worden. Het staat Royal Caribbean International vrij om aanvullende regels te introduceren,
die niet in deze gedragsregels opgenomen zijn. Zie ook punt 1.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9.
5.11 WAT MOET IK DOEN IN GEVAL VAN DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN MIJN
EIGENDOM(MEN)?
Dit artikel is van toepassing op verlies, vertraging of beschadiging van eigendommen, dat plaatsvindt tijdens uw cruise of bij het aan of
van boord gaan van het schip of tijdens het gebruik van door ons verzorgde of geregelde diensten, met uitzondering van claims met
betrekking tot waardevolle of belangrijke zaken (zie artikel 2.1).
Onze gasten zijn er zelf verantwoordelijk voor om al hun eigendommen uit hun hut te verwijderen aan het einde van hun cruise. Indien

er zaken aan boord gebleven zijn, zullen wij u helpen deze terug te krijgen, maar indien dit niet mogelijk blijkt, zijn wij niet jegens u
aansprakelijk.
Claims met betrekking tot dergelijke zaken dient u in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient er rekening mee te houden
dat zaken die achtergelaten worden, vernietigd kunnen worden. U dient ons zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte
te stellen. Wanneer u het verlies, de vertraging of beschadiging aan boord ontdekt, dient u dit onmiddellijk te melden bij de Guest
Relations Desk. De tijdslimieten voor het melden van verlies, vertraging of beschadiging en het maximumbedrag dat wij of de
betreffende leverancier moeten betalen, zijn als volgt:
Over schade of vertraging die direct duidelijk is, dient u ons en de leverancier van de desbetreffende dienst (indien wij dit niet zijn)
voor of uiterlijk op het moment dat u het schip verlaat of, bij andere diensten, tijdens het gebruik of aan het eind van die diensten, op
de hoogte te stellen. Over verlies, schade of vertraging die niet direct duidelijk is, dient u ons en de leverancier van de desbetreffende
dienst (indien wij dit niet zijn) uiterlijk 15 dagen nadat u het schip verlaten hebt of na het einde van de dienst in kwestie, op de
hoogte te stellen. Als u kunt bewijzen dat de beschadiging, de vertraging of het verlies aan ons te wijten was, of aan de leverancier
van een dienst die wij als onderdeel van uw vakantie moesten regelen, dan zullen wij het verlies of de bewezen schade die u geleden
hebt krachtens en in overeenstemming met het Verdrag van Athene, vergoeden. Het maximum dat wij u dienen te vergoeden
voor schade, vertraging of verlies in deze omstandigheden, bedraagt het maximum dat voor hutbagage vergoed dient te worden
overeenkomstig het Verdrag van Athene.
Dit geldt ook voor eigendommen die beschadigd worden, vertraagd aankomen of verloren gaan terwijl u niet aan boord bent of het
schip op- of afgaat, maar gebruikmaakt van andere diensten (uitgezonderd vervoer door de lucht) die deel uitmaken van de vakantie
die wij contractueel voor u verzorgen.
In alle gevallen dient u ons in kennis te stellen van betalingen ontvangen van luchtvaartmaatschappijen en/of andere leveranciers
in verband met uw claim. Voorts dient u ons te informeren over eventuele relevante verzekeringen die u afgesloten hebt. Waar van
toepassing hebben wij het recht u te vragen uw claim te verlagen met het bedrag dat u van een/alle verzekeringsmaatschappijen
ontvangen hebt.
5.12 WAT GEBEURT ER ALS IK EEN KLACHT HEB EN HOE WORDT DEZE OPGELOST?
Mocht het voorkomen dat u tijdens uw reis een klacht hebt, dient u dit ogenblikkelijk aan boord te melden. Indien de klacht niet naar
tevredenheid wordt afgehandeld, dient u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient het bevestigingsnummer van de boeking te
vermelden alsmede een volledig verslag van uw klacht en deze binnen de maand na terugkomst van uw cruisevakantie aangetekend
te versturen. Mocht aan bovenstaande niet worden voldaan, behoudt de rederij het recht de klacht af te wijzen. Indien de klacht
niet in der minne kan opgelost worden binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum
indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd, zal het dossier verwezen worden naar de Geschillencommissie Reizen. Elk geschil
gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in huidige Algemene Voorwaarden, over dit contract en waarbij een
reiziger betrokken is, wordt behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke
letsels. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk
wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. Het adres van de
Geschillencommissie vzw is Koning Albert II-laan 16, B-1000 Brussel. U kunt zich uiteraard ook tot de rechtbank wenden.
5.13 WAT IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REDERIJ?
(1) Behoudens artikel 5.9 hierboven beloven wij ervoor te zorgen dat de vakantiearrangementen die wij
overeengekomen zijn te regelen, uit te voeren of te verzorgen als onderdeel van uw contract met ons,
met redelijke kennis en zorg geregeld, uitgevoerd of verzorgd worden. Dit houdt in dat wij volgens deze
voorwaarden aansprakelijkheid aanvaarden indien u, bijvoorbeeld, overlijdt of lichamelijk letsel oploopt, indien
uw overeengekomen vakantiearrangementen niet zoals beloofd verzorgd worden of ontoereikend blijken
doordat wij, ons personeel, tussenpersonen of leveranciers uw overeengekomen vakantiearrangementen
niet met redelijke kennis en zorg geregeld, uitgevoerd of verzorgd hebben. Indien u een claim tegen ons wilt
indienen, dient u zelf aan te tonen dat er geen sprake geweest is van redelijke kennis en zorg. Voorts zijn wij
enkel aansprakelijk voor wat ons personeel, tussenpersonen en leveranciers doen of nalaten te doen indien zij
op dat ogenblik in het kader van hun beroep (voor personeel) handelden of activiteiten uitvoerden die wij hen
gevraagd hadden uit te voeren (voor tussenpersonen en leveranciers).
(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel, ziekte, overlijden, verlies (bijv. genotsderving), schade, uitgaven, kosten of andere mogelijke
bedragen of claims die voortvloeien uit:
- Handelingen en/of nalatigheid van de getroffen personen of leden van hun reisgezelschap, of;
- Handelingen en/of nalatigheid van derden die niet verbonden zijn met het verzorgen van uw vakantie en die niet voorzien hadden
kunnen worden of onvermijdbaar waren, of;
- Buitengewone omstandigheden, zoals beschreven in artikel 5.15.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, uitgaven of andere bedragen van welke aard ook
(1) die wij met de informatie die u ons in het kader van en voor de goedkeuring van uw boeking gegeven hebt, niet voor u hadden
kunnen voorzien indien wij onze overeenkomst met u zouden opzeggen, of (2) die niet voortgekomen is uit contractbreuk of andere
fouten door ons of ons personeel of, waar wij voor hen verantwoordelijk zijn, onze leveranciers. Bovendien aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diensten die geen deel uitmaken van onze overeenkomst. Daartoe behoren,
bijvoorbeeld, alle extra diensten of voorzieningen die uw hotel of een andere leverancier u overeenkomt te leveren, maar die
niet in onze brochure vermeld staan en die wij niet overeengekomen zijn te verzorgen. Voorts beloven wij, ongeacht eventuele
formuleringen door ons op onze website, in onze brochures of elders, uitsluitend met redelijke kennis en zorg te handelen zoals
hierboven beschreven en hebben wij jegens u geen verder reikende of grotere aansprakelijkheid. De beloften die wij u doen
betreffende de diensten die wij, als onderdeel van onze overeenkomst en de wetten en voorschriften in het land waar uw claim of
klacht zich voordeed, overeengekomen zijn te leveren of te verzorgen, vormen de basis om te beslissen of de diensten in kwestie
op genoegzame wijze geleverd werden. Indien de specifieke diensten die aanleiding gaven tot de claim of de klacht, voldoen aan
de dan ter plaatse geldende wetten en voorschriften op dergelijke diensten, wordt geacht dat de diensten op genoegzame wijze
geleverd werden. Dit is ook het geval indien de diensten niet voldoen aan de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, die
van toepassing zouden geweest zijn indien deze diensten in de Verenigde Staten geleverd zouden zijn. Een uitzondering hierop
vormt een claim of klacht die betrekking heeft op het ontbreken van een veiligheidsvoorziening die een redelijke vakantieganger
ertoe kan aanzetten de vakantie in kwestie niet te nemen.
5.14 TOT WELK BEDRAG GAAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REDERIJ?
De voorzieningen van de Conventie met betrekking tot de passage Vervoer van Passagiers en hun Bagage op Zee (Conventie van
Athene 1974) en alle aanvullende, van toepassing zijnde wetsartikelen, inclusief, maar niet beperkt tot de Verordening (EG) 392/2009
als aanvulling op het Athene Protocol 2002, zijn van toepassing op uw cruise alsook op de in- en ontschepingsprocedure. De
Conventie van Athene beperkt het maximale bedrag dat de rederij dient uit te keren in geval van overlijden of van verwonding of van
verlies of schade aan bagage met uitzondering van verlies of schade aan kostbaarheden.
Indien de claim (ook naar aanleiding van overlijden of een lichamelijk letsel) geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op
reisarrangementen (ook het instappen in en/of het uitstappen uit het desbetreffende vervoermiddel) voorzien door een luchtvaart-,
spoorweg- of wegvervoerder of op een verblijf in een hotel, dan wordt de maximale schadevergoeding die wij moeten betalen,
beperkt. Het maximumbedrag dat wij u, indien wij op een bepaalde manier aansprakelijk bevonden worden, voor die claim
verschuldigd zijn, is, tenzij anders voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, de maximale som die de vervoerder of de
hoteluitbater zou moeten uitbetalen krachtens het internationale verdrag dat geldt voor de reisarrangementen of het hotel in
kwestie (bijvoorbeeld het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd of ongewijzigd, en het Verdrag van Montreal voor internationaal
luchtvervoer en/of voor luchtvaartmaatschappijen met een licentie in de EU, Verordening (EG) nr. 889/2002 betreffende
aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor nationaal en internationaal luchtvervoer).
NB: in het geval een vervoerder of hotel u voor een claim of een deel van een claim krachtens het geldende internationale verdrag of
de verordening geen betaling verschuldigd is, zijn wij evenmin verplicht u daarvoor te vergoeden.
Wij hebben het recht om het bedrag dat u van de vervoerder of hotelhouder voor de desbetreffende claim ontvangen hebt of
moet ontvangen, van onze betaling af te trekken. Op vraag kunt u ons de inhoud van de geldende internationale verdragen en
verordeningen opvragen.
5.15 BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
Tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden vermeld kan de rederij geen aansprakelijkheid accepteren of schadevergoeding

uitkeren indien uw cruisevakantie om redenen buiten de schuld van de rederij (geval van overmacht) niet zodanig uitgevoerd
kan worden, deels of in totaliteit, zoals contractueel vastgelegd. Wanneer de rederij spreekt van overmacht wordt verstaan
iedere gelegenheid waarbij de verlener van de desbetreffende diensten niet heeft kunnen voorzien, of na het nemen van
voorzorgsmaatregelen, dat deze gelegenheid/ gelegenheden zich zouden kunnen voordoen. Zulke gelegenheden zijn onder
meer, doch niet uitsluitend: piraterij of dreiging van piraterij, oorlog of dreiging van oorlog, terroristische activiteiten of dreiging van
terroristische activiteiten, opstanden, burgeroorlogen of oproer van burgers, stakingen, natuurlijke of nucleaire ongelukken, brand,
extreme weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s, epidemieën, technische of mechanische problemen en alle soortgelijke
omstandigheden buiten controle van de rederij.
In het geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden waarbij Royal Caribbean niet kan garanderen dat u tijdig
terugkeert van uw cruisevakantie, moet de rederij voor in de EU verblijvende consumenten die boekingen maken vanaf 1 juli 2018
de noodzakelijke accommodatie voor een periode van maximaal drie nachten per reiziger verzekeren. Deze limiet kan variëren voor
personen met een beperkte mobiliteit, zwangere reizigers en mensen met specifieke medische behoeften die ons ten minste 48
uur voorafgaand aan de reis hebben gewezen op hun behoeften. Indien onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden ons
beletten de reis te voltooien en wij u dit onverwijld hebben gemeld voor de start van het pakket, zijn we sinds 1 juli 2018 alleen
aansprakelijk voor een terugbetaling binnen de 14 dagen van het bedrag betaald voor de vakantie. Wij zullen niet geacht worden
u ten onrechte laattijdig te hebben ingelicht over de annulering (i) 20 dagen vóór aanvang van het pakket in het geval van reizen
van meer dan zes dagen, (ii) 7 dagen vóór aanvang van het pakket in het geval van reizen van twee tot zes dagen en (iii) 48 uur vóór
aanvang van het pakket in het geval van reizen van minder dan twee dagen.

5.16 WELKE ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP MIJN
VAKANTIE?
Luchtvaartmaatschappijen en/of andere leveranciers hebben hun eigen algemene voorwaarden die op uw vakantie van
toepassing kunnen zijn. Sommige van deze voorwaarden kunnen, meestal in overeenstemming met internationale conventies, de
verantwoording van de luchtvaartmaatschappijen en/of andere leveranciers beperken of geheel afwijzen.

5.17 WAT IS MIJN VERANTWOORDELIJKHEID?
Elke passagier, en indien deze minderjarig is zijn/haar ouder of voogd, is aansprakelijk en zal de rederij schadeloos stellen voor alle
schade aan het schip en alles dat tot het schip behoort zoals meubilair en apparatuur, die voortvloeit uit een opzettelijke daad of
een nalatigheid van de passagier. Tevens dient u indien u, of een minderjarige onder uw verantwoordelijkheid, de wet overtreedt de
rederij alle kosten, verliezen of schaden hieruit voortvloeiend te voldoen.
Wij zijn geenszins verantwoordelijk in geval van verkeerde informatie die afkomstig zou zijn uit een niet meer geldige brochure. Bij
het reserveren van uw cruise gelieve u ervan te vergewissen dat u in het bezit bent van een actuele brochure. Tevens herinneren
wij u er nogmaals aan dat u en elke medereiziger in het bezit dient te zijn van de juiste documenten zoals bijvoorbeeld een geldige
internationale reispas, visa, inentingen, e.d.

5.18 VEILIGHEID
De voornaamste prioriteit van Royal Caribbean International is de veiligheid garanderen van haar gasten. De rederij heeft dan ook
strikte procedures vastgelegd, zowel in de cruiseterminals als aan boord van de schepen om te voldoen aan de internationale en
nationale wetten en richtlijnen. Zo wordt o.a. CCTV (Closed Circuit Television) aan boord gebruikt voor de veiligheid van de passagiers.
Deze beelden worden ca. 3 maanden bewaard.

5.19 PRIJS EN JUISTHEID VAN DE BROCHURE
De informatie en prijzen in deze brochure kunnen gewijzigd zijn tegen de tijd dat u uw cruisevakantie gaat boeken. Alhoewel bij
het vaststellen van de prijzen, het maken en drukken van deze brochure (juni 2018) de hoogst mogelijke nauwkeurigheid in acht is
genomen, kunnen eventuele fouten toch nog voorkomen. U dient derhalve alle informatie uit deze brochure door uw reisbureau te
laten controleren op het moment van de reservatie. Bij mogelijke wijzigingen van deze algemene betalings-/annulatievoorwaarden,
zullen wij u hierover vóór de bevestiging op de hoogte brengen.

5.20 GARANTIEFONDS REIZEN
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kunt u beroep doen op
het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact te
nemen met het Garantiefonds Reizen. Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug
onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kunt vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis
reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis of de repatriëring kan vragen.

6. BESCHERMING VAN DE PRIVESFEER
Uw persoonlijke gegevens kunnen opgenomen worden in een databestand. De wet van 25 mei 2018 op de bescherming van de
privésfeer geeft u de mogelijkheid deze gegevens te raadplegen en aan te passen indien nodig en/of gewenst. Bovendien kan u
zich op aanvraag verzetten tegen het gebruik van deze gegevens. Wij moeten uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bedrijven
en organisaties die zorgen voor het goede verloop van uw reis zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, creditcard-bedrijven en
andere toeleveranciers. Wij zijn ook bij wet verplicht uw persoonlijke gegevens over te maken aan bepaalde instanties (zoals
immigratiediensten) in het belang van de nationale veiligheid. Gelieve te noteren dat bepaalde van deze derde partijen zich buiten
de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Lichtenstein bevinden.
We willen uw persoonlijke gegevens ook opslaan en gebruiken voor toekomstige marketingdoeleinden (bijvoorbeeld u een
brochure of details van een promotie sturen). U kunt op elk gewenst moment afzien van het ontvangen van dergelijk materiaal door
uw reisagent te adviseren of contact op te nemen met ons. Alle gegevens die u ons verstrekt in verband met uw boeking (inclusief
deze met betrekking tot een handicap, medische aandoening of religieuze overtuiging) worden vertrouwelijk behandeld. We
gebruiken echter alleen namen en contactgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u hiertegen bezwaar hebt, laat het ons dan
zo snel mogelijk weten. Voor verdere gegevens kan u onze privacy policy consulteren op www.royalcaribbean.com/privacyPolicy.
De niet-beperkende lijst van handels-/dienstmerken van Royal Caribbean Cruises Ltd omvat: Royal Caribbean International, Royal
Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress of the Seas, Enchantment
of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Harmony of the Seas, Independence of the Seas, Jewel
of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, Ovation of the Seas,
Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas,
Voyager of the Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latté-tudes, royalcaribbean
online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPass®, VitalitySM
Deze brochure en haar inhoud vervangen alle eerdere edities. Wij doen er alles aan om te zorgen dat bij het ter perse gaan van de
brochure alle informatie daarin nauwkeurig is, maar eventuele fouten kunnen niet uitgesloten worden en informatie kan sinds het
drukken gewijzigd zijn.
Schepen onder Bahamaanse vlag.
Royal Caribbean Cruises Ltd doet zaken onder de naam Royal Caribbean International onder Liberiaanse jurisdictie met als adres 1050
Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA.
Cruise Connection® nv is de internationale vertegenwoordiger voor België en Groothertogdom Luxemburg van Royal Caribbean
International.
Als onderdeel van de continue training van onze medewerkers kunnen sommige telefoongesprekken worden opgenomen. In het
raam van de nieuwe privacywetgeving hebt u uiteraard steeds het recht ons te vragen deze gesprekken niet op te nemen.
©2019 Royal Caribbean International. Alle rechten voorbehouden.
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Middellandse Zee
	Noord-Europa,
Baltische Staten&
Britse Eilanden
Transatlantisch
	Minicruises in de
Caraïben, (<6N),
Bahama's & Bermuda
	Westelijke,
Oostelijke &
Zuidelijke Caraïben
Amerika
Arabische Zee
Azië
	Stille Oceaan,
Australië en NieuwZeeland
Alaska
Transpacific

SYMPHONY OF THE SEAS®
HARMONY OF THE SEAS®
OASIS
ALLURE OF THE SEAS®
OASIS OF THE SEAS®
ANTHEM OF THE SEAS®

QUANTUM

OVATION OF THE SEAS®
QUANTUM OF THE SEAS®
SPECTRUM OF THE SEASSM
FREEDOM OF THE SEAS®

FREEDOM

KEY

INDEPENDENCE OF THE SEAS®
LIBERTY OF THE SEAS®
ADVENTURE OF THE SEAS®
EXPLORER OF THE SEAS®

VOYAGER

MARINER OF THE SEAS®
NAVIGATOR OF THE SEAS®
VOYAGER OF THE SEAS®
BRILLIANCE OF THE SEAS®
JEWEL OF THE SEAS®

RADIANCE
RADIANCE OF THE SEAS®
SERENADE OF THE SEAS®
ENCHANTMENT OF THE SEAS®
GRANDEUR OF THE SEAS®
VISION
RHAPSODY OF THE SEAS®
VISION OF THE SEAS®
MAJESTY OF THE SEAS®
SOVEREIGN
EMPRESS OF THE SEAS®
GA VOOR MEER INFORMATIE EN DE VOORDELIGSTE DAGKOERS NAAR ROYALCARIBBEAN.BE
OF NEEM CONTACT OP MET UW REISBUREAU.
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Deze cruiseplanner is slechts een leidraad. Alle routes en data, hoewel correct bij het ter
perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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