
 
 

Westkust & Alaska Cruise 2024 
29 april tot 14 mei 2024 
 

   
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Het beste van Californië en Alaska in één schitterende cruise aan boord van een 5-sterren boutiquehotel op zee! 
 
Beginnen zoals het hoort met 2 comfortabele hotelnachten voor  de cruise in The City of Angels, oftewel Los Angeles, 
de grootste stad van Californië, en bij de meeste mensen voornamelijk bekend van Hollywood, het kloppend hart van 
de filmindustrie. 
 
Langs de Californische West Coast bezoeken we het sfeervolle plaatsje Monterey, met diverse gezellige straatjes, 
kunstwinkels en boetiekjes. Vervolgens San Francisco, bekend van de Cable Cars, Alcatraz en de indrukwekkende 
Golden Gate Bridge. San Francisco is een garantie voor gezelligheid, bezienswaardigheden, restaurants, bars, … 
 
Na Californië houden we halt in de groene staat Oregon, alvorens onze pijlen helemaal te richten op Alaska, 
ook The Last Frontier genoemd. 
 
In deze noordelijke regio op onze aardbol blijft de tijd echt nog stil staan, de onmetelijke natuur overmeestert je totaal, 
gsm ontvangst laat het regelmatig afweten, wat ruimschoots gecompenseerd wordt door een mogelijke ‘close encounter’ 
met een bultrugwalvis, orca, bruine of zwarte beer, of door de heerlijkste zalm en krab die je ooit zal eten … 
 
Vroeg in het Alaska seizoen, dus nog veel ijs als extra attractie op onze indrukwekkende noordelijke zeereis naar 
Sitka, de majestueuze Hubbard gletsjer, Juneau en Ketchikan, verschillende ‘highlights’ om gletsjers te aanschouwen, 
walvissen te groeten, authentieke goudzoekersstadjes te verkennen, oneindige landschappen te bewonderen, enzovoort. 
 
Via de fameuze Inside Passage varen we met panoramische vergezichten naar ons passend eindpunt, Vancouver, British 
Columbia, één van de aangenaamste en meest leefbare grootsteden in Canada en bij uitbreiding in Noord-Amerika. 
 
Niet alleen met dit uniek programma worden dromen waargemaakt, ook cruisen aan boord van de geweldige 
Oceania Regatta zal je niet vlug vergeten! Een overvloed aan perfecte service, comfort en de beste gastronomie op zee, 
dus het is best mogelijk dat onze Westkust & Alaska Cruise 2024 jouw volgende droomreis wordt … 
 
 
Boek deze GFC topreis inclusief fooien, wifi en 200 $ krediet aan boord, 
plus extra Oceania voordeel naar keuze: 
 

 600 $ extra krediet aan boord per hut 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 3 rederij excursies per persoon 

 
 
Extra Go For Cruise troef is het zo volledig mogelijk reispakket inclusief vluchten, VIP lounges, transfers, 
hotelnachten, cruise, fooien, … 

Go For Cruise 



 
CRUISESCHIP 
 
Oceania Cruises, valt met niets te vergelijken en de Regatta biedt ruimte aan 684 gasten, waar ongedwongen sfeer 
centraal staat. Het interieur doet denken aan een klassiek Engels landhuis met warme kleuren en donker hout. 
 
Op culinair gebied word je aan boord van de Regatta echt verwend. In de Grand Dining Room geniet je tijdens het ontbijt, 
de lunch en het diner van verfijnde, Europees geïnspireerde, gerechten. Fijnproevers kunnen (zonder supplement) terecht in 
één van de 3 specialiteitenrestaurants. 
 
De Polo Grill is het meest verfijnde steakhouse ter zee. Toscana verwent je met Italiaanse gourmet-keuken en authentieke 
familierecepten. In het Terrace Café, waar o.a. pizza’s met de hand gemaakt worden, kan je het ontbijt, de lunch en het 
diner zowel binnen als buiten gebruiken. Er is een open seating voor alle restaurants aan boord, m.a.w. je dineert waar, 
wanneer en met wie je wil. 
 
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. Genieten is op een Oceania schip meer aan de orde dan elders! Een buitengewone ervaring ... 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Maandag 29 april 2024 
Heenvlucht Brussel – … – Los Angeles 
Aankomst in Los Angeles en transfer 
Vrije namiddag en hotelovernachting 
 
Dinsdag 30 april 2024 
Vrije tijd in of bezoek aan Los Angeles 
Hotelovernachting 
 
Woensdag 1 mei 2024 
Transfer en check-in Oceania Regatta 
Los Angeles, Californië, afvaart 17:00 
 
Donderdag 2 mei 2024 
Monterey, Californië, 12:00 – 20:00 
 
Vrijdag 3 mei 2024 
San Francisco, Californië, 08:00 – 18:00 
 
Zaterdag 4 mei 2024 
Cruisen op de Stille Oceaan 
 
Zondag 5 mei 2024 
Astoria, Oregon, 07:00 – 15:00 
 
Maandag 6 mei 2024 
Cruisen langs de Outside Passage 

 
Dinsdag 7 mei 2024 
Sitka, Alaska, 13:00 – 21:00 
 
Woensdag 8 mei 2024 
Icy Strait Point (Hoonah), Alaska, 08:00 – 17:00 
 
Donderdag 9 mei 2024 
Cruisen langs de Hubbard Gletsjer 
 
Vrijdag 10 mei 2024 
Juneau, Alaska, 07:00 – 15:00 
 
Zaterdag 11 mei 2024 
Ketchikan, Alaska, 09:00 – 18:00 
 
Zondag 12 mei 2024 
Cruisen langs de Inside Passage 
 
Maandag 13 mei 2024 
Vancouver, Canada, aankomst 08:00 
Check-out Oceania Regatta en transfer 
Terugvlucht Vancouver – … – Brussel 
 
Dinsdag 14 mei 2024 
Aankomst in België

 



PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Deluxe Buitenhut cat. C1 (dek 4-6-7) = 5.785 € 
 2-pers. Balkonhut cat. B2-B1 (dek 6) = 6.685 € 
 2-pers. Concierge Balkonhut cat. A3-A2 (dek 7) = 6.985 € (*) 
 2-pers. Penthouse Suite cat. PH2-PH1 (dek 8) = 8.185 € (**) 
  
 1-pers. Deluxe Buitenhut cat. C1 (dek 4-6-7) = 9.075 € 
 1-pers. Balkonhut cat. B2-B1 (dek 6) = 10.875 € 
 1-pers. Concierge Balkonhut cat. A3-A2 (dek 7) = 11.475 € (*) 
 1-pers. Penthouse Suite cat. PH2-PH1 (dek 8) = 13.875 €€ (**) 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvlucht heen Brussel – … – Los Angeles in economy 
 lijnvlucht terug Vancouver – … – Brussel in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang SkyTeam Lounge Vancouver voor de terugvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – cruiseterminal – luchthaven 
 3 dagen / 2 hotelnachten voor de cruise in Los Angeles op basis van logies 
 13 dagen / 12 nachten Westkust & Alaska Cruise in vol pension 
 Luchthaventaksen 
 havengelden 
 200 $ krediet aan boord per hut 
 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, 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: 
 

 600 $ extra krediet aan boord per hut 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 3 rederij 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 
 desgevallende Covid testen 
 ESTA en ETA visumkosten 
 persoonlijke uitgaven 
 excursievoorstellen exclusief voor onze GFC groep 



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 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 7 € per dag per persoon of 19 € 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 


