
Wilt u de dagelijkse sleur even vergeten? Dan is een 
cruise met de Queen Mary 2 de perfecte vakantie.

Het Schip meert aan in de boeiendste steden en 
garandeert volledige ontspanning in combinatie met 
unieke faciliteiten en de White Star Service. U vindt 
er voldoende ruimte voor ontspanning en kan er uw 
hele vakantie lang genieten van rust en entertain-
ment: onze gerenommeerde spa, de grote theaters 
met tal van bekendheden en culinaire verwennerij. 

U bepaalt zelf het evenwicht tussen relaxatie en soci-
ale activiteiten met een service die steeds weer een 
unieke ervaring garandeert. 

Wat je allemaal aan boord kan doen tijdens de 
dagen op zee, dat ontdek je op de laatste bladzijde 
waar je een heel scala aan bezigheden vindt.

Aan boord tijdens deze transatlantische voyage: 

DE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY
De Royal Shakespeare Company (RSC) werd opge-
richt door Peter Hall in 1961 en heeft een wereld-
wijde reputatie opgebouwd met uitvoeringen van 
werken van Shakespeare en zijn tijdgenoten in het 
Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld.

Op deze speciale reizen kunnen gasten genieten van 
exclusieve theatrale scènes en klassieke uitvoeringen 
op het podium en op het scherm, maar ook deelne-
men aan workshops, Q & A’s en een reis maken door 
Shakespeare’s Stratford-upon-Avon met een unieke 
tentoonstelling.

Trans-Atlantische Cruise met de

CUNARD
 Uniek en ongeëvenaard op zee, al meer dan 175 jaar

 Combinatie van de allure van het verleden 
met eigentijdse luxe

 Grootse publieke ruimtes zoals het Britannia Restaurant

 Elegante kajuiten & luxueuze suites

 Wereldberoemde Grill Suites & Restaurants

 Voortreffelijke keuken en grootse sociale gelegenheden

 White Star Service: Van de typerende begroeting met 
witte handschoenen bij inscheping tot de attente service 

die u krijgt van uw Stateroom Steward
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ROUTE UW SCHIP: QUEEN MARY 2

Dag 1 Inscheping Southampton
Dag 2 Le Havre, Frankrijk

Dag 3-8 Dagen op Zee

Dag 9 New York, USA

Dag 10 Dag op Zee

Dag 11 Boston, USA

Dag 12 Dag op Zee

Dag 13 Sydney, Canada

Dag 14 Dag op Zee

Dag 15-17 Quebec, Canada

Dag 18 Saguenay, Canada

Dag 19 Sept-Iles, Canada

Dag 20 Dag op Zee

Dag 21 Halifax, Canada

Dag 22 Dag op Zee

Dag 23 New York, USA

Dag 24-29 Dagen op Zee

Dag 30 Aankomst te Southampton

USA & CANADA: Trans-Atlantische overtocht
15 september - 14 oktober 2022 (30 dagen/29 nachten) : Southampton - Southampton

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent 
info@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Cruise op basis van volpension aan boord, havengelden, btw en taksen 
zijn inbegrepen. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennis-

van toepassing.

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

CATEGORIE
Binnenkajuit vanaf € 4.769 p.p.
Buitenkajuit vanaf € 6.049 p.p.

Balkonkajuit vanaf € 6.399 p.p.

Suite vanaf € 8.609 p.p.

INBEGREPEN
• Eurostar treinreis Brussel - London / London - Brussel
• Transfer London - Southampton / Southampton - London
• Cruise in Volpension
• Stijlvolle ingerichte accommodatie
• Uitmuntende service
• Lekker eten in meerdere restaurants
• Fantastisch entertainment
• 
• Live muziek en theater



14 Geef toe aan wat winkeltherapie 
terwijl u rondloopt in de belastingvrije 
Mayfair-winkels. Met een breed scala aan 
geuren en topmerken inclusief H.Stern, 
Radley en Hermes, vindt u zeker iets van 
uw gading.

15 Ontdek, voor een verandering van 
culinaire beleving, onze nieuwe Aziatische 
keuken bij Lotus, de smaak van Italië bij La 
Piazza en een Indiase fusion bij Koriander - 
drie specialiteiten restaurants in een hoek 
van Kings Court.

16 Voor onze jongere reizigers zijn er 
gedurende de dag gratis clubs, beschik-
baar voor gasten van 6 maanden tot 17 
jaar met een scala aan activiteiten die 
passen bij de leeftijd.

17 Ontspan met uw favoriete cocktail 
terwijl u luistert naar de klanken van live 
jazz in de Chart Room met optredens 
van muzikanten uit de beroemde Juilliard 
School in New York.

18 Ontmoet de kapitein van uw schip 
en maak een praatje met uw medereizi-
gers bij de Captain’s Cocktail receptie. 
Geniet van live muziek en hapjes evenals 
van een welkomswoord van de kapitein.

19 Bestel ontbijt op bed of geniet 
van een steak vanuit het comfort van uw 
ruime passagiershut - roomservice is 24 
uur per dag gratis beschikbaar.

20 Aan dek ervaart u de opwindende 
momenten van zeilen onder de Verazza-
no Narrows Bridge met een glas Veuve 
Clicquot Champagne. Glijd langs het 
Vrijheidsbeeld en geniet van de skyline 
van Manhattan.

1 Geniet van onze beroemde After-
noon Tea, luxueus geserveerd door obers 
met witte handschoenen in de Queens 
Room, met dagverse scones, theesandwi-
ches en overheerlijke taarten.

2 Trakteer uzelf op een dagkaart voor 
de Canyon Ranch SpaClub® en geniet van 
het Aqua Therapy Centre met thermische 
suite, stoombad, sauna, therapiebaden en 
warme bedden. Waarom ook niet genie-
ten van een lichaamsbehandeling, zoals 
een biologische zeewierpakking of een 
Thaise massage?

6 Herontdek de luxe van tijd en ga op 
in de bibliotheek aan boord met meer dan 
8.000 boeken - ontspan in de rust en stilte 
terwijl de oceaan voorbij glijdt.

7 Geniet van een Martini mixologie-les 
of Whiskyproeverij in de Commodore 
Club of misschien een wijnproeverij in het 
Britannia Restaurant, gehost door de Chef 
Sommelier aan boord.

8 Trakteer uzelf op een voedende 
behandeling, nieuwe snit en stijl bij de 
Canyon Ranch SpaClub® Salon, of laat uw 
nagels doen, uw benen waxen en uw haar 
opsteken; klaar voor het avondbal.

9 Leer de Quickstep of Cha-Cha in 
de Queens Room van onze dansleraars, 
klaar voor het Masquerade, Zwart-Wit of 
Ascot themabal in de avond. U kunt ook 
uw nieuwe pasjes laten zien in G32, de 
nachtclub aan boord.

10 Bekijk na het diner een show in de 
Royal Court Theatre - van een theatrale of 
muzikale productie tot comedians.

11 Bezoek de Clarendon Fine Art 
Gallery en geniet van een glas champagne 
en een presentatie over het leven, stijl en 
invloeden van Jack Vettriano. U kunt uzelf 
ook trakteren op een exclusieve kunstaan-
koop van de tentoonstelling.

12 Beproef uw geluk bij Roulette, 
Blackjack of de gokautomaten in het Em-
pire Casino - u kunt zelfs les hierin volgen 
met een croupier aan boord.

13 Anticipeer op de chocoladefon-
due avonden met een persoonlijke trainer 
in de sportschool; een paar baantjes in het 
verwarmde Pavilion zwembad, of maak 
een stevige wandeling rond het Promena-
de dek - drie ronden is een mijl.

3 
een digitale workshop op Apple appa-
raten. Voor diegenen die in vorm willen 
komen, is er altijd yoga of misschien een 
spinningles in het Canyon Ranch Spa-

4 Speel darts, kijk naar live sport, doe 
mee aan de pubquiz of bingo en bestel 
één van je favoriete gerechten in de 

en ale pie.

5 Neem plaats in Illuminations en 
-

show of een beroemde insights-spreker 

politici, wetenschappers, historici en zelfs 
astronauten worden uitgenodigd aan 
boord om gasten te informeren en te 
vermaken.

dingen
om te doen20 

 trans-Atlantische overtocht
op een 

met de


