
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  
>> 1 x overnachting in half pension in 
Hotel Antares Accademia**** Milaan 
8.4/10 
>> Cruise aan boord van de MSC  
Poesia Genua-Genua met 3 x over-
nachting in 2 bed binnen kajuit in  
vol pension aan boord met vrije tijd 
en ontspanningsprogramma aan 
boord en 24u kabinen service  
(meerpijs buitenkajuit: 90 € pp) 
>> 1 x overnachting in half pension in 
hotel Bristol**** in Mulhouse 8.4 

 

>> DO 01.10-DI 06.10.2020    698 € 

 

 
>> 1 x 3u gids in Milaan 
 

 

Ciao, Hola en Salut ! 
>> Genua—Marseille—Barcelona—Genua 

>> Binnenkajuit om “U” tegen te zeggen (Fantastica kajuit categorie) 

 

Tijdens deze cruise leert u “hallo” te zeggen tegen de drie landen Italië, Frank-

rijk en Spanje. Je reis begint in de modestad van Milaan, waar elegante winkel-

straten en de imposante kathedraal op je wachten. Wanneer je aankomt in Ge-

nua, heb je tijd om de havenstad te verkennen, die liefkozend 'de trots' wordt 

genoemd door zijn landgenoten. 'S Avonds verlaat u de vaste grond en begint 

uw reis op de MSC Poesia in de richting van Marseille, de oudste stad van 

Frankrijk. Maar ook Spanje mist u niet en je ervaart de Catalaanse levens-

lust op de levendige Ramblas in Barcelona! Na alle drie de landen hartelijk 

te hebben begroet, ga je naar Genua en via de Elsas terug huiswaarts. 

Een unieke cruise tegen een aantrekkelijke prijs !  

 

 

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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ITALIE / Exclusieve Cruise met MSC Poesia 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

INCLUSIEF 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  DONDERDAG 01.10.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend naar het zuiden met 

onderweg verschillende stops. 

DAG 4  ZONDAG 04.10.2020 

Vandaag meert uw cruiseschip aan in Barcelona. Tijd voor 

de Ramblas en een heerlijke paella. 

DAG 2  VRIJDAG 02.10.2020 

Onze gids laat u de mooiste plekjes zien van Milaan. 

Verder naar Genua  voor inscheping 

Overnachting in fantastica kajuit **** 

DAG 5 MAANDAG 05.10.2020 

Terug aangekomen in Genua rijden we met onze touring-

car richting de streek van de Elsas 

Overnachting in hotel Bristol in Mulhouse **** 

DAG 3  ZATERDAG 03.10.2020 

Bienvenue a la France dans Marseille. Hier kan u de 

gehele dag vertoeven met een heerlijke glaasje wijn 

Overnachting in fantastica kajuit **** 

DAG 6 DINDSDAG 06.10.2020 

Terugreis huiswaarts, met een tussenstop in Straatsburg. 

Wat een prachtige ervaring  ! 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 


