
BOETIEKCRUISES 2022
(SLECHTS 152 GASTEN AAN BOORD)

ALL-INCLUSIVE
EXPEDITIECRUISES

BEZOEK SVALBARD/SPITSBERGEN
TEGEN ONGEZIENE PRIJZEN AAN BOORD VAN

HET GLOEDNIEUWE 5* BOETIEKSCHIP SH MINERVA

UNIEKE AANBIEDING (BOEK VÓÓR 15/05/2022)



ZIE WAT ANDEREN NIET ZIEN 
MET SWAN HELLENIC

Als u de afgelegen poolgebieden wilt ervaren of echt buiten de gebaande 
paden gelegen bestemmingen en culturen van onze spectaculaire planeet 
wilt ontdekken, dan bent u in goed gezelschap. Swan Hellenic staat syno-
niem om haar gasten authentieke, intieme en onvergetelijke momenten 
te bieden op buitengewone locaties en afgelegen bezienswaardigheden. 
Ondertussen geniet u aan boord van een verfijnde elegante sfeer.

Swan Hellenic is een gevestigd, gerespecteerd, door de eigenaar beheerd 
erfgoedmerk met meer dan 7 decennia expertise in onontdekte bestem-
mingen.

Onze visie is eenvoudig
WERELDLEIDER ZIJN 

IN CULTURELE EXPEDITIE CRUISES
70 jaar na zijn eerste baanbrekende cruise 
keert Swan Hellenic met trots terug naar 
de wateren van de wereld met twee gloed-
nieuwe expeditieschepen. De hardware zal 
vooruitstrevend zijn, maar de kernwaarden 
die het merk ondersteunden en zijn gasten 
vanaf het begin zo goed bedienden, blij-
ven op hun plaats. Net als de passie voor 
verkennende reizen naar de verste verre 
oorden van de wereld.

Onze schepen combineren de nieuwste 
poolijsklasse-technologie met stijlvolle, 
verfijnde interieurs. Denk aan een luxe 
boetiekhotel met eigentijdse verfijning, 
die we ‘Scandi-luxe Chique’ noemen. 

Ruime en goed geplande kajuiten heb-
ben royale badkamers, comfortabele 
eetfaciliteiten op de kamer en vrij uit-
zicht. De bedoeling is om een onop-
vallende, ontspannende achtergrond te 
bieden die gasten volledig onderdom-
pelt in adembenemende landschappen.

Het expeditieprogramma biedt meesle-
pende exclusieve bucketlist-ervaringen 
voor de veeleisende reiziger met een 
nieuwsgierige geest. Onze innovatieve 
routes worden minutieus gepland en uit-
gevoerd door experts van wereldklasse.

We kijken ernaar uit u aan boord te ver-
welkomen.

SCHEEPSKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Oceanen van buitenruimte. Ons scheeps-
ontwerp biedt enorme hoeveelheden toe-
gankelijke buitenruimte, waardoor onze 
gasten te allen tijde één kunnen zijn met 
de natuur.

Het expeditielab. Ons ultramoderne la-
boratorium zorgt ervoor dat gasten elk 
moment van hun once-in-a-lifetime reis 
vastleggen.

Sauna met Uitzicht. Ontspan en herleef 
in de sauna, het buitenzwembad of de 

jacuzzi terwijl u geniet van het voorbij-
trekkende landschap.

Moderne internationale delicatessen. De 
overvloed aan eetgelegenheden van Swan 
Hellenic zorgen ervoor dat gasten zin heb-
ben in wereldwijde smaken.

Welkom bij Basecamp. Voor expedities 
aan wal is er een verwarmde, door conci-
erge beheerde kleedkamer die we graag 
Basecamp noemen.



Welkom op SH Minerva 
UW NIEUWE THUIS WEG VAN HUIS

Ons elegante 5-sterren boetiekschip in Scan-
di-design biedt u een intieme setting van 
waaruit u volledig wordt ondergedompeld in 
alle bezienswaardigheden en landschappen van 
uw reis.

Introductie van SH Minerva

Ons gloednieuwe schip is ontworpen om in 
stijl en comfort naar bestemmingen buiten de 
gebaande paden en afgelegen poolgebieden 
te reizen.

Het schip heeft een PC5 ijsversterkte romp ge-
combineerd met extra grote stabilisatoren om 
uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Verfijnde elegantie. We weten hoe belangrijk 
de buitenruimte is, dus onze ruime, ontspan-
nende openbare ruimtes bieden wijd open, vrij 
uitzicht over het hele schip. De bestemming is 
altijd in zicht.

Uw welzijn. De veiligheid en het geluk van 
onze gasten staat voorop voor onze 120-kop-
pige bemanning aan boord, evenals voor ons 
gepassioneerd expeditieteam dat spannende 
excursies aan wal en blijvende herinneringen 
zal aanbieden.

Op de volgende pagina’s ontdekt u enkele routes 
uit ons aanbod. Bij al deze aanbiedingen is hetgeen 
volgt inbegrepen:

• Vluchten Brussel-Tromsø-Brussel (economy class)

• Een nacht pre-cruise (hotel 4* of 5*) met ontbijt
• Alle transfers tussen het hotel, de haven en de 

luchthaven
• Accommodatie aan boord
• Alle maaltijden aan boord inclusief roomservice 24 

uur per dag
• Koffie, thee, frisdranken & geselecteerde alcoholi-

sche dranken 24 uur per dag
• Lezingenprogramma’s door ons ervaren expeditie-

team en gastsprekers
• Excursieprogramma aan wal o.l.v. ons deskundig 

expeditieteam
• Swan Hellenic expeditie parka
• Gebruik van rubberen laarzen voor het aan wal 

gaan
• Standaard WiFi (Premium WiFi beschikbaar)
• Fooien aan boord en havenbelastingen



Svalbard/Spitsbergen op zijn best
29 juni - 10 juli 2022 (12 dagen/11 nachten) : van Tromsø naar Tromsø

Begin aan deze ongelooflijke cruise aan boord van 
een boetiek-expeditieschip dat de afgelegen 

Spitsbergen archipel van Noorwegen binnen de pool-
cirkel rondvaart. Trakteer uzelf op de verleidelijke ijs-
blauwe wateren van het poolgebied terwijl we langs 
gletsjers varen die ijsbergen afkalven naar de rand van 
verreikende platen pakijs die alleen in dit deel van de 
wereld te zien zijn. Ervaar de unieke arctische omge-
ving, eindeloze dagen en de zelden geziene dieren in 
het wild die het bevolken. Zeer weinig mensen spot-
ten ooit ijsberen, walrussen, rendieren en poolvossen 
in hun natuurlijke habitat, terwijl duizenden zeevogels 
en beluga walvissen onze reis door deze onvergetelij-
ke ijzige wildernis volgen. 

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

29 juni Vlucht Brussel-Tromsø (via Oslo) 
Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Tromsø

30 juni Transfer hotel - schip 
Tromsø, Spitsbergen

1 juli Bereneiland Spitsbergen
2-8 juli Expeditiecruise naar de geheimen van 

Svalbard/Spitsbergen
9 juli Dag op zee
10 juli Tromsø, Noorwegen

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Tromsø-Brussel (via Oslo)

CATEGORIE NORMALE PRIJS à ONZE PRIJS
Oceanview D4 € 11.445,- p.p. à € 5.899,- p.p.
Oceanview M4 € 11.445,- p.p. à € 5.899,- p.p.
Balcony D5 € 13.580,- p.p. à € 6.659,- p.p. 
Balcony M5 € 14.180,- p.p. à € 6.939,- p.p.
Balcony D6 € 14.900,- p.p. à € 7.549,- p.p.

OPMERKINGEN
• Prijzen zijn geldig tot 15/05/2022.
• De algemene voorwaarden van Swan Hellenic zijn van toepas-

sing op cruise- en landarrangementen (https://www.swanhelle-
nic.com/terms).

• Vluchten kunnen niet worden gewijzigd noch geannuleerd 
nadat ze zijn geboekt. In geval van annulering van de vluchten, 
worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

https://www.swanhellenic.com/terms
https://www.swanhellenic.com/terms


Svalbard/Spitsbergen op zijn best
19 - 30 juli 2022 (12 dagen/11 nachten) : van Tromsø naar Tromsø

Begin aan deze ongelooflijke cruise aan boord van 
een boetiek-expeditieschip dat de afgelegen 

Spitsbergen archipel van Noorwegen binnen de pool-
cirkel rondvaart. Trakteer uzelf op de verleidelijke ijs-
blauwe wateren van het poolgebied terwijl we langs 
gletsjers varen die ijsbergen afkalven naar de rand van 
verreikende platen pakijs die alleen in dit deel van de 
wereld te zien zijn. Ervaar de unieke arctische omge-
ving, eindeloze dagen en de zelden geziene dieren in 
het wild die het bevolken. Zeer weinig mensen spot-
ten ooit ijsberen, walrussen, rendieren en poolvossen 
in hun natuurlijke habitat, terwijl duizenden zeevogels 
en beluga walvissen onze reis door deze onvergetelij-
ke ijzige wildernis volgen. 

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

19 juli Vlucht Brussel-Tromsø (via Oslo) 
Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Tromsø

20 juli Transfer hotel - schip 
Tromsø, Spitsbergen

21 juli Bereneiland Spitsbergen
22-28 juli Expeditiecruise naar de geheimen van 

Svalbard/Spitsbergen
29 juli Dag op zee
30 juli Tromsø, Noorwegen

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Tromsø-Brussel (via Oslo)

CATEGORIE NORMALE PRIJS à ONZE PRIJS
Oceanview D4 € 11.695,- p.p. à € 6.139,- p.p.
Oceanview M4 € 11.695,- p.p. à € 6.139,- p.p.
Balcony D5 € 13.830,- p.p. à € 6.899,- p.p. 
Balcony M5 € 14.430,- p.p. à € 7.175,- p.p.
Balcony D6 € 15.150,- p.p. à € 7.789,- p.p.

OPMERKINGEN
• Prijzen zijn geldig tot 15/05/2022.
• De algemene voorwaarden van Swan Hellenic zijn van toepas-

sing op cruise- en landarrangementen (https://www.swanhelle-
nic.com/terms).

• Vluchten kunnen niet worden gewijzigd noch geannuleerd 
nadat ze zijn geboekt. In geval van annulering van de vluchten, 
worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

https://www.swanhellenic.com/terms
https://www.swanhellenic.com/terms


Neem voor alle reserveringen contact op met uw gebruikelijke reisagent:

GO FOR CRUISE
+	Maubeugelaan 4
 B-1800 Vilvoorde
)	+32 (0) 2 253 38 87
8	info@goforcruise.be
: https://goforcruise.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Een hotelovernachting voorafgaand aan uw 
cruise, de cruise op basis van all-inclusive aan boord, lokale transfers, havengelden, btw en taksen zijn inbe-
grepen. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder 
voorafgaande kennisgeving, door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet de-
finitief is. De algemene voorwaarden van Swan Hellenic zijn van toepassing op cruise- en landarrangementen 
(https://www.swanhellenic.com/terms). Vluchten kunnen niet worden gewijzigd noch geannuleerd nadat ze zijn 
geboekt. In geval van annulering van de vluchten, worden er 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

https://www.swanhellenic.com/terms
https://www.swanhellenic.com/terms

