
 
 

Panamakanaal Vista Cruise 2023 
1 tot 20 november 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Go For Cruise biedt je de kans om kennis te maken met één van de grootste bouwkundige prestaties van de 20ste eeuw: 
het Panamakanaal, nu één van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. De tocht door het Panamakanaal duurt 8 tot 
10 uur, gemiddeld passeren er dagelijks 36 tot 38 schepen, die 25 meter boven zeeniveau worden getild wanneer ze het 
kanaal passeren. Voor elke doorsteek van een schip is er ongeveer 200 miljoen vers water nodig! 
 
Deze unieke begeleide groepsreis vertrekt uit de filmstad Los Angeles in Californië, aan de Stille Oceaan, eindigt in 
het fotogenieke Miami in Florida, aan de Atlantische Oceaan, en combineert het indrukwekkende Panamakanaal met 
diverse uitnodigende Latijns-Amerikaanse en Caribische stops in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombië 
en de Kaaiman Eilanden. 
 
Een geweldig interessante en gevarieerde route langs en door de Amerika’s, een waaier van contrasten, kleurrijke steden, 
tropische zon, fantastische natuur, … Columbus en andere ontdekkingsreizigers zouden groen worden van jaloezie!? 
 
In 2023 is het 109 jaar geleden dat de beroemde doorgang in Panama werd gegraven. Dit is een cruise die zeker niet mag 
ontbreken op jouw ‘to do’ lijst en wordt zonder twijfel één van die onvergetelijke ervaringen in ieders leven. 
 
Dan hebben we het nog niet gehad over het splinternieuwe cruiseschip Oceania Vista dat in 2023 een nieuwe standaard 
neerzet voor comfort en luxe in residentiële stijl, waarbij alle hutten en suites voorzien zijn van een balkon. 
 
Reken daarbij de vele troeven van Oceania Cruises, de rederij bij uitstek voor de levensgenieter en echte globetrotter, 
met een overvloed aan perfecte service, comfort en de beste gastronomie op zee. 
 
Kom dus mee aan boord van de Vista en beleef met GFC een onvergetelijk exotisch avontuur dwars door Midden-
Amerika, langs exotische plaatsen aan beide Oceanen, denk maar aan Cabo San Lucas, Acapulco, Puntares, Cartagena, … 
 
 
Boek deze topreis inclusief fooien en wifi, plus een extra Oceania voordeel naar keuze: 
 

 800 USD extra krediet aan boord per hut 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 4 excursies per persoon 

 
 
Extra Go For Cruise troeven: 
 

 zo volledig mogelijk reispakket inclusief vluchten, VIP lounges, transfers, cruise, fooien, … 
 
 
 

Go For Cruise 



CRUISESCHIP 
 
Oceania Cruises, één van onze favoriere rederijen, lanceert in 2023 het nieuwste schip Vista, hoogtijd om de wereld te 
ontdekken vanuit een gloednieuw perspectief. Want Oceania Vista zet een nieuwe standaard voor comfort en luxe in 
residentiële stijl, waarbij ongedwongen sfeer centraal staat, plus alle hutten en suites voorzien zijn van een balkon. 
 
Vista is genoemd naar het begin van een nieuw reistijdperk en omvat alle typische kenmerken die gasten verwachten qua 
ervaring aan boord van Oceania. Een parel in wording, met de beste keuken op zee, een bijzonder persoonlijke service 
met 2 personeelsleden per 3 gasten. 
 
Vista lanceert ook unieke primeurs op vlak van gastronomisch genieten en de totale beleving aan boord. Elk restaurant 
heeft een volledig nieuwe inspiratie ondergaan, van inrichting tot tafelzetting en menu aanbod. Er is een open-seating 
voor alle restaurants aan boord, m.a.w. je dineert waar, wanneer en met wie je wilt. 
 
Samengevat, een ongeziene luxe ervaring op een kleiner schip en daar moet Go For Cruise uiteraard bij zijn. 
 
Oceania Cruises staat voor een excellente keuken, waar de gerechten niet in massa worden klaar gemaakt, maar 
‘à la minute’ voor jou, waarbij de term ‘rederij voor foodies’ zeker op zijn plaats is! Naast een uitmuntende service aan 
boord, geniet je tevens van inbegrepen frisdranken, flessen-water, koffie, thee en fruitsappen. 
 
Vista eert de passie voor het serveren van fantasierijke nieuwe eetconcepten. Maak kennis met Ember en Aquamar, geniet 
van onvergetelijke diners in geliefde en iconische eetgelegenheden die een upgrade krijgen, van de verfijnde elegantie 
van The Grand Dining Room tot de ultieme steakhouse-ervaring bij Polo Grill, … 
 
Genieten is op een Oceania schip meer aan de orde dan elders, kortom een buitengewone ervaring! 
 
 
PROGRAMMA 
 
Woensdag 1 november 2023 
Desgevallend transfer van Vilvoorde naar Zaventem 
Heenvlucht Brussel – … – Los Angeles 
Transfer en hotelovernachting 
 
Donderdag 2 november 2023 
Vrije tijd in of bezoek aan Los Angeles 
Hotelovernachting 
 
Vrijdag 3 november 2023 
Transfer en check-in Oceania Vista 
Los Angeles, Californië, USA, afvaart 19:00 
 
Zaterdag 4 november 2023 
Ensenada, Mexico, 08:00 – 16:00 
 
Zondag 5 november 2023 
Cruisen op de Stille Oceaan 
 
Maandag 6 november 2023 
Cabo San Lucas, Mexico, 10:00 – 19:00 
 
Dinsdag 7 november 2023 
Cruisen op de Stille Oceaan 
 
Woensdag 8 november 2023 
Acapulco, Mexico, 12:00 – 20:00 
 
Donderdag 9 november 2023 
Cruisen op de Stille Oceaan 
 
Vrijdag 10 november 2023 
Puerto Quetzal, Guatemala, 07:00 – 17:00 
 
Zaterdag 11 november 2023 
Corinto, Nicaragua, 08:00 – 17:00 



Zondag 12 november 2023 
Puntarenas, Costa Rica, 11:00 – 22:00 
 
Maandag 13 november 2023 
Cruisen op de Stille Oceaan 
 
Dinsdag 14 november 2023 
Cruisen door het Panamakanaal 
 
Woensdag 15 november 2023 
Cartagena, Colombië, 11:00 – 19:00 
 
Donderdag 16 november 2023 
Cruisen in Caribische Zee 
 
Vrijdag 17 november 2023 
George Town, Kaaiman Eilanden, 09:00 – 16:00 
 
Zaterdag 18 november 2023 
Cruisen richting Florida 
 
Zondag 19 november 2023 
Miami, Florida, USA, aankomst 08:00 
Check-out Oceania Vista 
Transfer, vrije tijd in Miami en terugvlucht naar Brussel 
 
Maandag 20 november 2023 
Aankomst in Zaventem en desgevallend transfer naar Vilvoorde 
 

 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Balkonhut cat. B4 (dek 7) = WACHTLIJST 
 2-pers. Balkonhut cat. B2 (dek 7-8) = 6.995 € 
 2-pers. Concierge Balkonhut cat. A4 (dek 9-10) = WACHTLIJST (*) 
 2-pers. Concierge Balkonhut cat. A2 (dek 8-9-10) = 7.645 € (*) 
 2-pers. Penthouse Suite cat. PH3 (dek 10) =WACHTLIJST (**) 
 2-pers. Penthouse Suite cat. PH2 (dek 10-11) = 9.345 € (**) 

 
 1-pers. Balkonhut cat. B4 (dek 7) = WACHTLIJST 
 1-pers. Balkonhut cat. B2 (dek 7-8) = 11.585 € 
 1-pers. Concierge Balkonhut cat. A4 (dek 9-10) = WACHTLIJST (*) 
 1-pers. Concierge Balkonhut cat. A2 (dek 8-9-10) = 12.835 € (*) 
 1-pers. Penthouse Suite cat. PH3 (dek 10) = WACHTLIJST (**) 
 1-pers. Penthouse Suite cat. PH2 (dek 10-11) = 16.135 € (**) 



Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvlucht Brussel – … - Los Angeles heen in economy 
 lijnvlucht Miami – … – Brussel terug in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang VIP Lounge Miami voor de terugvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – cruiseterminal – luchthaven 
 3 dagen / 2 hotelnachten in Los Angeles op basis van logies 
 17 dagen / 16 nachten cruise in vol pension 
 luchthaventaksen 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 wifi aan boord 
 specialiteitenrestaurants 
 frisdranken, flessenwater en speciale koffies 
 professionele shows en animatie aan boord 
 sport- en relaxfaciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, muts, pet of 2 mondmaskers 
 GFC rondleidingen aan boord en op diverse stopplaatsen 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
 
Boek deze GFC topreis en kies nog één extra Oceania voordeel naar wens: 
 

 800 USD extra krediet aan boord (= 300 USD per persoon) 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 3 excursies per persoon 

 
 
(*) Concierge Level betekent een serieuze portie extra service, voorrang bij de check-in en bagagebezorging, 
uitgebreidere room service, gratis was- en strijkdienst, gratis fles champagne op de kamer ter verwelkoming, voorrang in 
de specialiteitenrestaurants, cashmere badlakens op terras, gratis schoenpoetsservice, toegang tot de Concierge Lounge 
met drankjes en snacks, … 
 
(**) Penthouse Suite betekent ruimer en luxueuzer verblijven, met bovenop alle vermelde Concierge Level voordelen 
ook 24 uur butler service, à la carte dineren in de eigen suite, Bulgari producten, ongelimiteerd toegang tot het 
Aquamar Spa Terrace, … 
 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 ESTA visumkost 
 persoonlijke uitgaven 
 exclusieve GFC excursievoorstellen 

 
 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. 
Wie geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis 
wegens ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,3% op de totale reissom 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 10,50 € per dag per persoon of 28,50 € per dag per gezin 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
 
 



 
 
 

 
 

 
                

 

Go For Cruise  
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


