
 
 

Venetië Riviercruise 2023 
10 tot 14 maart 2023 
 

   
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
De parels van Venetië en de lagune ontdekken op de meest originele manier, 
met All Inclusive formule en inclusief excursies! 
 
Welke stad kan meer romantische beelden oproepen dan Venetië? 
 
En wat als we het nog beter maken door te verblijven op de meest fantastische locaties aan boord van 
riviercruiseschip Michelangelo van rederij CroisiEurope? Juist! 
 
Go For Cruise stelt deze geweldige minitrip voor aan een spotprijs en daar moet jij bij zijn! 
 
Cruisen door de kalme wateren en langs betoverende panorama’s in de lagune van Venetië, vol geschiedenis 
met inbegrepen uitstapjes naar o.a. Burano, Murano en Padua. 
 
Niet alleen aandacht voor renaissance architectuur en kunst, maar zeker ook voor de lokale en authentieke 
Italiaanse smaken. 
 
Venetië staat voor charme op elke straathoek en een duik in de middeleeuwen. De stad is ontstaan uit de zee en 
gericht op de zee, en heeft sinds het prille begin haar liefde met het water verzegeld. 
 
(Her)ontdek deze schitterende stad en omgeving met GFC op een makkelijke All-In manier!. 
 
 
 

  
 

Go For Cruise 



CRUISESCHIP 
 
Welkom aan boord van het 4-anker riviercruiseschip Michelangelo van rederij CroisiEurope! 
 
Door de grootte van dit schip, kan ze perfect door de lagune van Venetië navigeren en geweldige locaties aandoen, 
zoals een tussenstop maken op een steenworp van het San Marcoplein. 
 
Het restaurant bevindt zich achteraan op het hoofddek en de salon / bar vooraan. 
 
Het zonnedek, uitgerust met zetels en ligstoelen, is geschikt om te kuieren, zalig te ontspannen en om Venetië te 
aanschouwen, dankzij het panoramische uitzicht. 
 
Tijdens de cruise worden alle maaltijden in het restaurant geserveerd, dat uitgerust is met grote ramen, zodat je 
Tijdens het ontbijt, de lunch en het diner kan genieten van de prachtige uitzichten. 
 
Michelangelo in cijfers 
 

 Breedte : 11.40 m 
 Type : FLUVIAL 
 Aantal passagiers : 154 
 Aantal bemanningsleden : 25 
 Lengte : 110 m 
 Bouwjaar : 2000 
 Jaar van renovatie : 2017 
 Aantal kajuiten : 78 

 
Er bevinden zich 27 hutten met hoge schuiframen op het bovendek en 51 hutten met vaste ramen op het hoofddek. 
Alle hutten zijn voorzien van televisie, badkamer met douche en toilet, handdoeken, binnentelefoon, kluis, 
verwarming/airco, elektriciteit 220V, Wifi.. 
 
Reis zorgeloos aan boord van CroisiEurope: 
“De veiligheid en het welzijn van onze passagiers staan centraal in onze aandacht. Onze teams hebben gewerkt om 
adequate acties te ondernemen die aan alle verwachte criteria voldoen. Er werd een akkoord afgesloten met Bureau Veritas 
voor de SAFEGUARD-certificering van onze boten. Dit label zorgt voor de juiste implementatie van de sanitaire 
maatregelen aan boord. Deze zijn het onderwerp geweest van een strenge audit en in het proces van een volledige 
opleiding van onze bemanningen.” 
 

 



PROGRAMMA 
 
Vrijdag 10 maart 2023 
Desgevallend transfer van Vilvoorde naar Zaventem. 
Heenvlucht naar Venetië, transfer en check-in Michelangelo. 
Welkomstdrank en voorstelling van de bemanning. 
Vrije avond aan boord of in Venetië. 
 
 
Zaterdag 11 maart 2023 
Inbegrepen bezoek aan de Basiliek van San Marco. De oosterse koepels, de timpanen met flamboyante timpanen, het 
marmer en de veelkleurige mozaïeken maken van de Basiliek van San Marco een parel van ongeziene verfijndheid en 
weelde, vooral wanneer de middagzon haar licht laat vallen op de kleinste details. Je aanschouwt er weelderige decoraties, 
zoals de gouden mozaïeken die gebeurtenissen uitbeelden uit de volledige geschiedenis van het christendom. 
 
Rond de middag vaart ons schip door de lagune. Geniet van het betoverende uitzicht op La Serenissima vanaf het water. 
Eilanden en eilandjes verschijnen één voor één en bieden een ander perspectief. 
We varen naar Mazzorbo en Burano, wereldberoemd om zijn kantproductie, maar ook om de felgekleurde huisjes die 
men langs de grachten van dit vissersdorpje aantreft. Bij onze terugkeer zien we de inham van Lido, een deel van het 
ambitieus Mose-systeem dat de stad beschermt tegen de vloed. 
 
Vertrek per privéboot voor de inbegrepen excursie naar het eiland Murano, bekend om zijn glasproductie. 
Bezoek aan een atelier om een demonstratie glasblazen bij te wonen. 
Vaartocht naar Venetië. 
 
 
Zondag 12 maart 2023 
 
In de voormiddag inbegrepen culinaire wandeling in Venetië en zijn verborgen wijken. Het bezoek start met een wandeling 
over de markt van Rialto, met haar talrijke kraampjes volg groenten en verse zeevruchten. Vervolgens trekken we naar 
Cannaregio, een minder toeristische Venetiaanse volkswijk, met kerken en paleizen. Je komt langs Castelletto, de rosse 
buurt van het middeleeuwse Venetië. Tijdens het bezoek degustatie van wijn en cicchetti (Venetiaanse tapas) in een osteria. 
 
Cruise door de lagune en vrije namiddag in Venetië. 
Vrije avond in Venetië. 
 
 
Maandag 13 maart 2023 
 
Vertrek in de vroege voormiddag door de lagune van Venetië, met panoramische uitzichten die bezoekers betoveren sinds 
het begin der tijden. In het zuiden beschermt de Lido als zandbank de lagune tegen de Adriatische Zee. Aan het einde van 
de ochtend, zal ons schip aankomen in Chioggia, een belangrijke haven aan de Adriatische Zee. 
 
In de namiddag inbegrepen bezoek aan Padua. De stad strekt zich uit rond een gezellig middeleeuws centrum met pleinen 
en paleizen. Je brengt een bezoek aan de Sint-Antoniusbasiliek, waar de beschermheilige van de stad begraven ligt. 
Terugkeer aan boord in Venetië en Gala avond. 
 
 
Dinsdag 14 maart 2023 
Laatste ontbijt aan boord en check-out. 
Transfer en terugvlucht naar Brussel. 
Aankomst in Zaventem en desgevallend transfer naar Vilvoorde. 
 
 
Programma en volgorde onder voorbehoud van wijzigingen ter plaatse. 
 
 
VLUCHTEN 
 
We vliegen heen en terug vanuit Zaventem naar Venetië met Brussels Airlines in economy: 
 

 vrijdag 10 maart 2023 vlucht SN 3201 Brussel 10:15 – Venetië 11:50 
 dinsdag 14 maart 2023 vlucht SN 3202 Venetië 12:40 – Brussel 14:20 

 
Niet aarzelen is de boodschap om vluchttoeslagen te vermijden! 



 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Buitenhut op het hoofddek met vast raam = 1.055 € 
 2-pers. Buitenhut op het bovendek met schuifraam = 1.165 € 

 
 1-pers. Buitenhut op het hoofddek met vast raam = 1.365 € 
 1-pers. Buitenhut op het bovendek met schuifraam = 1.475 € 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten heen en terug naar Venetië in economy 
 luchthaventaksen 
 toegang Diamond Lounge in Zaventem voor de heenvlucht 
 alle transfers ter plaatse 
 5 dagen / 4 nachten Venetië Riviercruise in All Inclusive 
 alle maaltijden vanaf het diner op dag 1 tot het ontbijt op dag 5 
 All Inclusive formule met water, wijn, bier, fruitsap en koffie, bij de maaltijden en aan de bar 

(behalve champagne en à la carte wijn) 
 Alle excursies zoals beschreven in het programma 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 zonnedek met ligstoelen 
 GFC reisleider vanaf 20 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 persoonlijke uitgaven 
 reisverzekering 

     
 
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 6,5% op de totale reissom 
 Exclusive Selection Europe = 100% Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverzekering = premie van 7,9% 

op de totale reissom 
 
 
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 


