
Personal Touch Travel Jan Alofs organiseert 
een verzorgde 8-daagse cruise door het wes-
telijk deel van de Middellandse Zee. 

Wij zijn de hele week als gasten op het nieuwste MSC 
Cruiseschip de Grandiosa! De naam voorspelt de bele-
venis van deze week, waarbij u gaat genieten van luxe, 
comfort, indrukwekkende excursies, uitstekende maal-
tijden en snacks. Het Premium drankenarrangement 
aan boord is een optie die wij van harte aanbevelen.

Programma:
Deze reis is voor iedereen die een unieke ervaring 
zullen beleven. De comfortabele hutten hebben naast 
2 persoons- ook aparte bedden, zodat je de hut ook 
kunt delen met je reismaatje. Je eigen comfortabele 
kamer voor de hele week en toch doe je diverse landen 
aan waardoor je vele hoogtepunten zult ontdekken in 
Frankrijk, Italië, op Sicilië, op Malta en in Spanje!

Het schip vaart in de nacht waardoor je de volgende 
dag uitgerust de mooiste plaatsen kunt bezoeken. 
Er is één dag op zee, zodat je optimaal gebruik kunt 
maken van alle faciliteiten aan boord. Genieten dus!

Vertier en vermaak is er volop aan boord van uw 
comfortabele cruiseschip. Lekker zwemmen of het 
Aquapark. 
Maar ook racen in een F1 race simulator, bowlen, 
sporten of toch liever zonnen op het bovendek?  
Twee keer per nacht en zes avonden per week hebben 
gasten op de MSC Grandiosa de unieke kans om twee 
originele shows van Cirque du Soleil te zien. Geniet van 
de wereldleider in levende artistieke entertainment

Wij hebben 2 soorten hutten beschikbaar.  Namelijk de 
buitenhut en de balkonhut! Beide hutten verschillen 
qua grootte en het balkon. Een ruim bed, kledingkast, 
badkamer met toilet en douche, interactieve TV, kluisje 
en telefoon. Airco, minibar, WiFi (tegen betaling) en ZOE, 
een virtual personal cruise assistant, zijn standaard.

Verzorging
U zult genieten van de ‘Fantastica Experience’ aan 
boord van de MSC Grandiosa. Zo heeft u bijvoorbeeld 
een hut op de bovenste dekken en 24-uur roomservice. 
Het Premium drankenpakket is optioneel en hiermee 
kunt u aan boord alle drankjes gebruiken tot een max 
van € 10,- per drankje! 

Vluchten naar Barcelona
Wij kunnen tevens voor u de vluchten en taxi naar de 
haven boeken. De maatschappijen zijn KLM, Transavia 
of Vueling. 

Verlengen in Barcelona
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om uw cruisevakan-
tie te verlengen met 1 of meer dagen in de boeiende 
stad Barcelona. Meer weten over de mogelijkheden? 
Wij kunnen je er alles over vertellen!

Kosten
De prijs is per persoon, gebaseerd op een bezetting van 
2 personen
Buitenhut € 1.039,- 
Balkonhut € 1.299,- 
 
Hierbij is inbegrepen:
Verblijf aan boord op basis van alle maaltijden en 
snacks (20 uur per dag)
Verblijf met de Fantastica Experience
Gebruik van alle faciliteiten aan boord  
(muv die waarvoor een vergoeding gevraagd wordt)
Nederlandse reisbegeleiding

Niet inbegrepen:
Reis- en annuleringsverzekering
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
Uitgaven van persoonlijke aard
Optionele excursies, drankenpakket en fooien  
(aan boord rekent men u € 10,- per persoon per dag  
bij het uitchecken)

Aanmelden
Deze reis wordt u aangeboden door Personal Touch 
Travel Jan Alofs.
Zie de informatie ook op mijn website  
www.personaltouchtravel.nl/nl/mobiele-reisbureau/jan-alofs/
U kunt zich voor 15 november 2019 opgeven via 
jan.alofs@personaltouchtravel.nl 
Telefonisch kunt u meer informatie opvragen op  
06 2410 3883.
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