
New York, New England & Canada 

Maak u klaar voor een legendarische trans-Atlantische overtocht naar New York en zet daarna koers naar Canada 
via Boston en de kust van New England. Bij het binnenvaren van Quebec City via de St. Lawrence River komt u aan 

bij de oudste binnenhaven van Canada, op slechts enkele minuten van het stadscentrum. 
Terwijl u het centrum in gaat om de oude binnenstad te verkennen, begint u een unieke geschiedenis en romantiek te voelen. 

Als enige versterkte stad in Noord-Amerika is “Old Quebec” een unicum. 
Nergens anders in Canada, of misschien zelfs ter wereld, vindt u zo iets terug.

Southampton -  Hamburg
2 okt  - 1 nov  2020

30 nachten
Binnenhut vanaf            € 3.369 pp
Buitenhut vanaf             € 4.099 pp
Balkonhut vanaf            € 4.469 pp
Princess Suite         € 10.189 pp
Queens Suite                 € 12.359 pp

3 dagen 
Quebec

 
Dag                  Haven                
2 okt Southampton, Engeland             
3 - 8 okt 6 dagen op zee             
9 okt New York, USA            
10 okt Newport, USA              
11 okt Boston, USA                 
12 okt dag op zee                   
13 okt Sydney, Canada                       
14 okt dag op zee                   
15 okt Quebec, Canada                       
16 okt Quebec, Canada                       
17 okt Quebec, Canada                       
18 okt Saguenay, Canada                    
19 okt Sept-Iles, Canada                     
20 okt dag op zee                   
21 okt Halifax, Canada
22 okt dag op zee
23 okt New York, USA
24 - 29 okt 6 dagen op zee 
30 okt Southampton, Engeland
31 okt dag op zee       
1 nov Hamburg, Duitsland

Cruise Selection | info@cruiseselection.be   

tel. +32 (0) 3 313 60 79   |    www.cunard.be

Prijzen zijn cruise-only, in Euro, per persoon, gebaseerd op 
dubbele bezetting. Havengelden, btw en taksen zijn inbegrepen. 
Routes en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en 
kunnen op elk moment, zonder  voorafgaande kennisgeving 
door de rederij gewijzigd  of ingetrokken worden zolang een 
reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van 
de rederij zijn van toepassing. Cruise Selection is lid van VVR 
(Vereniging Vlaamse Reisbureaus) Erk. nr. 6231.

Reserveer een balkonhut
 vóór 30 november 2019 

en geniet van een 
krediet aan boord van 

$315 
per persoon


