
Ga met ons mee op cruise en beleef het Caribisch gevoel! 
Prachtige witte stranden, helderblauw water, kleurrijke cock-
tails, ... en de vele faciliteiten aan boord. 

Een ideale manier om te genieten van een mooie vakantie. U 
gaat aan boord en hoeft slecht éénmaal uw koff er uit te pak-
ken in uw kajuit om daarna optimaal te profi teren van alle 
geneugten aan boord en van alle excursies naar de mooiste 
plaatsen ter wereld. Laat uw zorgen varen en geniet!

Alle informatie vind je op www.samac.be

Cruise
Franse Antillen &
Maagdeneilanden

van 11 januari tot en met 20 januari 2019 
vertrek: Tulpenstraat - Diest

vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | prijzen op basis van een 
2-persoonskajuit | binnenkajuit 1.690€ | buitenkajuit 1.770€ | 
balkonkajuit 1.920€ | singlesupplement op cruise - binnenkajuit 
495€ | buitenkajuit 595€ | balkonkajuit 710€ 

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer van en naar luchthaven
✓ Vluchten en transfer ter plaatse van de 

luchthaven naar de haven en terug
✓ 1 overnachting in Karibea Hotel Squash 

met ontbijt op 12 januari
✓ Volpension op het schip
✓ Fooien
✓ Allegrissimo pakket*
✓ Verzekering
✓ Reis- en bijstandsverzekering
✓ Begeleiding
✓ BTW, baantaksen en garantiefonds

* Allegrissimo pakket

Onbeperkte alcoholische en alcoholvrije 
dranken inclusief wijn per glas (keuze uit 
witte wijn, rode wijn, rosé en schuimwijn 
uit de ‘Allegrissimo’-selectie), tapbier, fris-
drank, mineraalwater en een ruime keuze 
aan drankjes en cocktails in de bar alsook 
ijsjes om mee te nemen (in een hoorntje of 
in een potje).

Niet inbegrepen in de prijs

✓ Persoonlijke uitgaven

van 11 t.e.m 20 januari 2019

MSC PREZIOSA****,
DE EERSTE IN HAAR KLASSE

Een modern mediterraan meesterwerk. Reis de wereld rond in 
luxe op het ecologische schip MSC Preziosa, ervaar de geneugten 
van de ‘Mediterranean way of life’. 
 
De klassieke inrichting en het gedetailleerde vakmanschap van 
onze schepen omvat een echt stenen plein en spectaculaire 
pronkstukken zoals de geweldige Swarovski-kristallen statige 
trap en een betoverende ‘infi nity pool’. 
 



Programma
van 11 tot en met 20 januari 2019

DAG 1 | DIEST - PARIJS - MARTINIQUE 
Vertrek met de autocar vanuit Diest  naar Parijs en een recht-
streekse vlucht naar Martinique. Overnachting. 

DAG 2 | FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
Onweerstaanbare zeeën. Ontbijt en vrije tijd. Vertrek naar de 
haven voor inscheping.Een van de leukste dingen die u kunt 
doen in Fort-de-France, Martinique, is zwemmen in de Caribi-
sche Zee. Wandel op het Anse Mitan-strand in Trois-Ilets, gele-
gen op een kaap die de binnenkant van Martiniques voornaam-
ste baai beschermt. Of verken het naburige Anse à l’Ane: witte 
stranden, kokospalmen voor schaduw en weelderige binnen-
landse vegetatie als achtergrond. Het is het perfecte decor voor 
een vakantie in het Caribisch gebied.

DAG 3 | POINTE-À-PITRE, GUADELOUPE
De noten en smaken van het eiland. Dingen die de gasten bij-
blijven tijdens hun bezoek aan Guadeloupe in Pointe-à-Pitre zijn 
de smaken en geluiden van de vele kleine markten. Bijvoorbeeld 
de Centrale Markt, ook de Marché Saint Antoine genoemd, die 
zich bevindt op het plein met dezelfde naam in het stadscen-
trum. De Bloemenmarkt op het Gourbeyre-plein, tegenover 
de Kerk van St. Pieter en St. Paul en de Keruland Havenmarkt 
aan de Caribische Zee, recht tegenover uw MSC cruiseschip. 
Een bezoek aan het Guadeloupe Nationaal Park, door UNESCO 
aangewezen als biosfeerreservaat, is ook de moeite waard. Het 
bevindt zich in het zuiden van Basse-Terre, waar u een van de 
mooiste bossen van de Antillen kunt vinden. Het is te bereiken 
via de Route de l’Habituée, die het park in tweeën deelt.

DAG 4 | ROAD TOWN, MAAGDENEILANDEN
In de voetsporen van piraten. Het moment dat u uitstapt 
uit uw MSC cruiseschip in de haven van Road Town waant u 
zich in een avonturenfilm. De hoofdstad van de Britse Maag-
deneilanden, Road Town, ligt in de grootste baai van Tortola, 
het grootste eiland. Om goed uitzicht te hebben op alle Britse 
Maagdeneilanden, moet u lunchen bij Skyworld, een panorama-
restaurant op het hoogste punt van het eiland, zo’n 400 meter 
boven zeeniveau.

DAG 5 | PHILIPSBURG, SINT-MAARTEN
17e-eeuwse sferen. Nadat u de Nederlandse haven Philips-
burg en het gerechtsgebouw, de kern van de stad (een wit met 
blauw gebouw uit 1793 dat nu een postkantoor is) heeft be-
zocht, kunt u op een excursie gaan naar het Franse deel van 
het eiland. Marigot, de hoofdstad van Sint Maarten gelegen 
aan de westkust van het eiland en beschermd door de lagune 
van Simpson Bay, heeft nog steeds de sfeer van het einde van 
de 17e eeuw, toen het werd opgericht. Een bezoek aan het 
historische centrum waar de vele houten huisjes omgevormd 
zijn tot leuke winkels, is zeker de moeite waard.

DAG 6 | ROUSSEAU, DOMINICA
Oude Franse stijl. Op Morne Bruce beschermt een uniek 
kanon op symbolische wijze de bewoners van Rosseau, de 
hoofdstad van de Dominica gelegen aan de Caribische kust. 
Vanuit dit speciale observatiepunt kunt u verder kijken naar 
Woodbridge Bay, de haven waar MSC cruiseschepen een mooi 
beeld van de kust vormen, tot aan de botanische tuinen die 
zich bevinden aan de voet van de berg.

DAG 7 | BASSETERRE, SAINT KITTS EN VEVIS
Tussen de elegante stoffen en de groene glooiende heu-
vels. Ondanks het kleine formaat is er voor vakantiegangers 
die uitstappen van een MSC cruiseschip genoeg te doen in 
Basseterre. De twee kathedralen van de stad, St. George’s 
Anglican Church en de Catholic Cathedral of Immaculate Con-
ception in East Square Street, zijn twee van de voornaamste 
bezienswaardigheden. Op South Square Street kunt u een 
bezoek brengen aan het Georgische Huis, een van de beter 
geconserveerde voorbeelden van lokale 18e-eeuwse architec-
tuur.

DAG 8 | ST. JOHN’S, ANTIGUA EN BARBUDA
Caribische kleuren met een Brits tintje. Het eiland Antigua, 
al meer dan 300 jaar een Britse kolonie, heeft het tropische 
leven geïntroduceerd aan de onderdanen van het rijk. 
Als u op Antigua aankomt met een MSC cruiseschip en uitstapt 
in de Engelse haven langs de zuidelijke kust van het eiland, in 
plaats van in de hoofdstad van Saint John, heeft u direct toe-
gang tot het historische centrum van het eiland. 
Hier vindt u Nelson’s Dockyard, een oude gerestaureerde 
scheepswerf en het Royal Navy-district. Tussen april en begin 
mei is het dé locatie voor de meest belangrijke zeilwedstrijden 
van de wereld, zoals de Antigua Sailing Week. De vaste gasten 
van het Terrace, een gerenommeerd restaurant in de Inn in de 
Engelse haven, kiezen vaak voor de uitstekende kreeft en red 
snapper. Het hele eiland is een ware afspiegeling van wat een 
vakantie in de Franse Antillen inhoudt. 

DAG 9 | FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
Ontscheping. Vertrek richting luchthaven en rechtstreekse 
vlucht naar Parijs. 

DAG 10 | PARIJS - DIEST
Einde van onze cruise en aankomst in Diest.

10 jaar

EEN BRUISENDE VERENIGING VOOR MENSEN MET PIT


