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Cruise langs West-Europese eilanden

Wie denkt dat een expeditiecruise altijd naar een koude bestemming vaart, zal opkijken van deze reis! 

Met de luxe Scenic Eclipse vertrekt u vanuit Lissabon naar Amsterdam en doet u onderweg bijzondere 

eilanden aan, waar u normaal gesproken niet snel komt. Een reis die u exclusief bij Robinson Cruises 

boekt! Wij bieden u deze reis aan inclusief gratis vluchten en arrangement in Lissabon. Daarnaast is 

een upgrade naar de Deluxe Veranda Suite al inbegrepen. Waar wacht u nog op?
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Dag 1 - Lissabon

Na aankomst in Lissabon wordt u per transfer naar uw hotel ge-

bracht, hotel do Governador, waar u 2 nachten verblijft.

Dag 2 en 3 - Lissabon

Tijdens uw dag in Lissabon maakt u een authentieke Tuktuk excursie 

langs de bezienswaardigheden. De rest van de dag is ter vrije be-

steding. Op dag 3 wordt u per transfer naar de haven van Lissabon 

gebracht om aan boord te gaan van Scenic Eclipse II. U vertrekt aan 

het einde van de dag.

Dag 4 - Leixoes (Porto)

Deze stad is het commerciële hart van Noord-Portugal en staat be-

kend om haar port, dus vergeet vooral niet om hier te genieten van 

een heerlijke proeverij! Of maak een boottocht over de beroemde 

Douro en bezoek de historische binnenstad.

Dag 5 - Cíes Eilanden

De Cíes Eilanden liggen voor de kust van Spanje en worden de 

mooiste eilanden van Europa genoemd; ‘eilanden van de goden’. 

Het is een nationaal marinepark waar u vogels kunt spotten en u zult 

verbazen over de prachtige natuur en stranden.

Dag 6 - Op zee     

Geniet van de faciliteiten die de Scenic Eclipse II u te bieden heeft, 

bijvoorbeeld in de jacuzzi met een drankje of in de sauna.

Dag 7 - Belle-Ile Island, Frankrijk

Welkom op het paradijselijke eiland Belle-Ile. Ruige kustlijn, prach-

tige baaien en pittoreske dorpjes met pastelkleurige huisjes. Maak 

een tocht langs de westkust of proef hier de oesters.

Programma
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Dag 8 - St. Mary’s, Isles of Scilly

St. Mary ligt op het grootste eiland van de Scilly Islands. Deze eilan-

den liggen op slechts 50 kilometer afstand van Engeland en bieden 

een prachtige natuur. Ze hebben onbedorven stranden en groene 

weilanden.

Dag 9 - Cowes, Isle of Wight

Cowes heeft een Gregoriaans haventje en is het thuis van één van ‘s 

werelds langst varende Regatta’s. Isle of Wight is met haar pitto-

reske karakter en prachtige landschap ook een geliefde plek van de 

Britse Koninklijke familie.

Dag 10 - Zeebrugge  

Vanuit Zeebrugge is het makkelijk om een excursie naar Brugge te 

maken. Maak een tocht per boot over de kanalen door het schilder-

achtige Brugge.

Dag 11 - Amsterdam

Aankomst in de ochtend in Amsterdam. Robinson Cruises kan een 

taxi naar uw huisadres voor u regelen.

Programma
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Scenic Eclipse II

Met deskundige lokale gidsen gaat u op verkenningstocht. Zweef 

over de bodem van de oceaan in een onderzeeër of vlieg als een 

vogel in een helikopter over het prachtige landschap. Na deze onver-

getelijke belevenissen neemt u plaats op uw privé veranda in uw 

bijzonder royale suite en laat u alles op u inwerken. Ontspannen 

kunt u tijdens een massage in de spa of een duik in één van de 

zwembaden. ’s Avonds laat u zich gastronomisch verwennen in één 

van de tien dinergelegenheden.

Uw schip

De Scenic Eclipse II is een uiterst luxueus Discovery Yacht en combineert all-inclusive luxe, 

state-of-the-art innovatie, avontuur en veiligheid tot een volledig nieuwe vorm van cruisen 

over de oceaan. Het maakt het mogelijk om te reizen naar de meest exclusieve bestemmin-

gen op aarde waarvan u tot op heden alleen maar kon dromen.
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Reisinformatie

U heeft voor deze reis een paspoort nodig, dat na terugkomst nog minstens 6 maanden geldig moet zijn. Heeft u niet 

de Nederlandse of Belgische nationaliteit dan adviseren wij u contact op te nemen met het consulaat. U bent er zelf 

verantwoordelijk voor om tijdens uw reis in het bezit te zijn van de juiste documenten, maar we adviseren u uiteraard 

graag hierover.

Vertrek & reissom
Reissom vanaf 7.498,- p.p. gebaseerd op een verblijf in een Veranda Suite cat. DA.

Vertrekdatum: 6 juni 2023 

Reisduur: 11 dagen 

Schip: Scenic Eclipse II

Ander type suite:

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. DB en C 198,- p.p.

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. DD 698,- p.p.

Toeslag 2-pers. Deluxe Veranda Suite cat. DA voor alleengebruik 7.298,-

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. DB en C voor alleengebruik 7.598,-

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. DD voor alleengebruik 8.598,- 
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• Luxe expeditiecruise met Scenic Eclipse II in een Veranda Suite cat. DA

• Alle havengelden en taksen

• Deelname aan activiteiten en entertainment aan boord (als hygiëne- en veiligheidsvoor-

schriften dit toelaten)

• Verzorging op basis van all-inclusive tijdens de cruise

• 24-uur roomservice

• Butlerservice

• Bagageservice bij in- en ontschepen

• Engelstalige begeleiding aan boord

• Wi-Fi tijdens de cruise

• Fooien tijdens de cruise

• Geselecteerde excursies

• Vlucht Amsterdam-Lissabon in Economy Class

• 2 Hotelovernachtingen in het Do Governador hotel op basis van logies & ontbijt

• Excursie per Tuk Tuk

• Transfer Lissabon luchthaven-hotel-haven

Niet inbegrepen: Toeslagen voor andere type accommodaties • Eventuele brandstoftoeslag • Persoonlijke uitgaven• Overige maaltijden en dranken • 

Optionele excursies of activiteiten • Reis- en/of annuleringsverzekering 

• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage 5,- per persoon • ANVR boekingskosten 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/zeecruises of neem contact op via +31 (0)88 13 07 310 | robinson@destintravel.nl


