
Ongeziene korting op alle
All Ways zeecruises 2021

Enkel geldig op 26/11, 27/11 en 30/11/2020

Nog geen vakantieplannen voor 2021? Aarzel dan niet en boek meteen een luxecruise naar het Hoge 
Noorden, naar Zuid-Europa, naar de Afrikaanse kustlijn of maak een trans-Atlantische oversteek 
naar het adembenemende Rio de Janeiro. En waarom geen once-in-a-lifetime expeditie naar het 
ongerepte Groenland?

De World Explorer werd gebouwd in 2019 en telt slechts 90 kajuiten. Alles is voorzien om u een 
onvergetelijke cruise te bezorgen: unieke vaarroutes dankzij de kleinschaligheid van het schip, een 
gevarieerd boordprogramma met Nederlandstalige voordrachten, een hoogstaande restauratie en 
zoveel meer.

Ontdek al onze bestemmingen voor volgend jaar:

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen aan boord, 

Uw All Ways team

Scandinavische hoofdsteden
& Sint-Petersburg
NOORWEGEN ∙ DENEMARKEN ∙ ZWEDEN ∙ ESTLAND ∙ RUSLAND
1 - 11 mei 2021

De mooiste Noorse fjorden NOORWEGEN
29 mei - 5 juni 2021

De Schotse Highlands VERENIGD KONINKRIJK
31 augustus - 10 september 2021

Normandische en Bretonse kusten FRANKRIJK
10 - 19 september 2021

Van Spaans Baskenland naar Portugal SPANJE ∙ PORTUGAL
19 - 25 september 2021

Van Tanger naar Dakar MAROKKO ∙ SPANJE ∙ SENEGAL
25 september - 5 oktober 2021

IJsland IJSLAND
5 - 13 juli 2021

Van Dakar naar Rio de Janeiro SENEGAL ∙ KAAPVERDIË ∙ BRAZILIË
5 - 20 oktober 2021

De Inuit-dorpen van Groenland GROENLAND
3 - 14 augustus 2021

Reservaties: bel gratis naar 0800 82 530 (maandag tot vrijdag van 9u tot 18u) of per mail naar infoagent@all-ways.be
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Kristof De Smet, Sales Vlaanderen & Nederland

Mob +32 490 56 80 28 | kristof.desmet@all-ways.be
Voor uw groepen bieden wij bijzonder interessante mogelijkheden!

Belangrijke informatie kan je hier raadplegen.

1,5 M

De veiligheid en het welzijn van onze passagiers blijft onze prioriteit. Wij garanderen dat alles 
in het werk zal gesteld worden om te voldoen aan alle noodzakelijke maatregelen hiervoor.

*De Black Friday actie is enkel geldig op 26/11, 27/11 en 30/11/2020 en enkel voor een nieuwe boeking uit de All Ways brochure ‘Zeecruises 2021’ en de cruise 
‘Hoogtepunten van Ierland’ (met vertrek op 23/04/2020), op basis van een dubbele kajuit (exclusief taxen en BTW, volgens beschikbaarheid). Deze korting is niet 
retroactief en kan niet met andere promotionele aanbiedingen worden gecombineerd, behalve deze vermeld in de brochure. Deze korting is niet geldig voor de 

optionele excursies, drankenpakket en reisverzekering. Single supplement : 50% i.p.v. 80%.

Hoogtepunten van Ierland VERENIGD KONINKRIJK ∙ IERLAND
23 april - 1 mei 2021

BLACK 
FRIDAY

20%
korting *

NIEUWE  CRUISE

http://www.all-ways.be/nl/de-schepen/world-explorer
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/scandinavische-hoofdsteden---sint-petersburg/croisiere/2363
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/de-mooiste-noorse-fjorden/croisiere/2357
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/de-schotse-highlands/croisiere/2372
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/normandische-en-bretonse-kusten/croisiere/2371
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/van-spaans-baskenland-naar-portugal/croisiere/2373
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/van-tanger-naar-dakar/croisiere/2374
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/ijslandcruise/croisiere/2359
http://www.all-ways.be/nl/de-schepen/world-explorer
http://www.all-ways.be/nl/de-bestemmingen-cruise/de-inuit-dorpen-van-groenland/croisiere/2364
https://anyflip.com/ihfjk/fjjr/

