
 
 

Azië Celebrity Cruise 2024 
24 november tot 11 december 2024 
 

   
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
De ene cruise is de andere niet!? 
 
Deze Azië Celebrity Cruise is wel een heel bijzondere en originele reis, eentje om in te lijsten en om U tegen te zeggen! 
 
Beginnen doen we in de tot de verbeelding sprekende metropool Singapore, met onderweg schitterende stops 
in Thailand en Vietnam, en we eindigen we in het energieke Hong Kong. 
 
Maak je klaar voor een onuitgegeven en exclusieve combinatie van cultuur, natuur, eeuwenoude tradities, 
kleurrijke taferelen en verrassende ontdekkingen. 
 
Wat denk je van het Paradijselijke Ko Samui en de fantastische hoofdstad Bangkok in het land van de glimlach? 
Of van het bruisende Ho Chi Minh City (= Saigon), het wonderlijke Nha Trang, de marmerbergen bij Danang, 
het sprookjesachtige Halong Bay en de verrassende hoofdstad Hanoi in het fascinerende Vietnam? 
 
Je hebt het begrepen, mis deze unieke Go For Cruise reis niet want het zou zonde zijn. 
 
Wij weten de weg en hebben overal de juiste contacten om jouw Aziatische avontuur kwalitatief in te vullen, 
met een verscheidenheid aan bezoeken, ervaringen, kleuren en smaken. 
 
Boek nu deze geweldige GFC reis met Celebrity Cruises inclusief fooien, wifi en drankpakket! 
Totale prijzen inclusief vluchten, lounges, transfers, cruise, hotel voor en na, … 
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CRUISESCHIP 
 
De Celebrity Solstice bundelt alles waarvoor rederij Celebrity Cruises staat: een buitengewone service, een uitzonderlijke 
keuken en een indrukwekkende inrichting. 
 
Als 1ste in een reeks van 5 Solstice Class-schepen, is dit ‘drijvend luxehotel’ het beste bewijs van de groei en het succes 
van de Celebrity-brand. 
 
Het schip is uitgerust met grotere hutten die allen voorzien zijn van flatscreen tv, ruime badkamers en speciaal geselecteerd 
bedlinnen. 85% van alle hutten zijn trouwens balkonhutten. 
 
Voortbouwend op Celebrity’s reputatie voor innovatie, mag de Solstice gerust een henendaags en en geperfectioneerd 
cruiseschip genoemd worden. 
 
Enkele hoogtepunten van de Celebrity Solstice zijn: 
 

 The Lawn Club, met absoluut niets te vergelijken, 2000 m2 versgemaaid gras op het topdek 
 glasblaasdemonstraties in de Hot Glass show 
 10 eetgelegenheden, naast het indrukwekkende 2 etages tellende restaurant Grand Epernay, zijn er de Bistro, 

Oceanview Café & Grill, het Aziatische Silk Harvest, Tuscan Grill, Blu, … 
 ruime keuze uit stijlvolle bars en lounges 
 originele shows, musicals en komische acts in een prachtig theater 
 de Aquaspa met binnenzwembad en solarium, met veel ruimte en omringd door fonteinen 
 een funclub voor kinderen en Xclub voor tieners 
 2 etages tellende bibliotheek met zowel klassieke boeken, nieuwe bestsellers als tijdschriften 
 enzovoort 

 
Celebrity Cruises wordt door zowel passagiers als pers steeds weer hoog gewaardeerd, omdat Celebrity je de aangename 
smaak van comfort en luxe laat proeven, dag en nacht. 
 
Met 1 bemanningslid voor elke 2 gasten kan Celebrity net dat tikkeltje extra aanbieden, in de vorm van een super 
persoonlijke service, onberispelijk, vriendelijk en attent, met aandacht voor details. Van je hutsteward tot de ober in 
het restaurant, van de Guest Relations-medewerker tot de masseuse in de AquaSpa, allen geven ze je onmiddellijk 
het ontspannende gevoel helemaal thuis en speciaal te zijn. 
 
 
 

  
 

  



 

PROGRAMMA

Zondag 24 november 2024 
Heenvlucht Brussel – … – Singapore 
 
Maandag 25 november 2024 
Aankomst in Singapore, transfer en hotelovernachting 
 
Dinsdag 26 november 2024 
Vrije tijd in / bezoek aan Singapore en hotelovernachting 
 
Woensdag 27 november 2024 
Transfer en check-in Celebrity Solstice 
Singapore, afvaart 18:00 
 
Donderdag 28 november 2024 
Cruisen 
 
Vrijdag 29 november 2024 
Ko Samui, Thailand, 08:00 – 18:00 
 
Zaterdag 30 november 2024 
Laemchabang (Bangkok), Thailand, aankomst 08:00 
 
Zondag 1 december 2024 
Laemchabang (Bangkok), Thailand, afvaart 17:00 
 
Maandag 2 december 2024 
Cruisen 
 
Dinsdag 3 december 2024 
Phu My (Ho Chi Minh), Vietnam, 07:00 – 18:00 

 
 
 
Woensdag 4 december 2024 
Nha Trang, Vietnam, 09:00 – 17:00 
 
Donderdag 5 december 2024 
Chan May (Danang), Vietnam, 10:00 – 20:00 
 
Vrijdag 6 december 2024 
Baai van Halong (Hanoi), Vietnam, aankomst 13:30 
 
Zaterdag 7 december 2024 
Baai van Halong (Hanoi), Vietnam, afvaart 19:30 
 
Zondag 8 december 2024 
Cruisen 
 
Maandag 9 december 2024 
Hong Kong, China, aankomst 06:00 
Check-out Celebrity Solstice en transfer 
Vrije tijd in / bezoek aan Hong Kong en 
hotelovernachting 
 
Dinsdag 10 december 2024 
Vrije tijd in / bezoek aan Hong Kong en transfer 
Terugvlucht Hong Kong – … – Brussel 
 
Woensdag 11 december 2024 
Aankomst in Brussel

 
 
 
HOTELS 
 
Singapore Marriott Tang Plaza Hotel 
 
Om deze reis passend te starten, logeren we 2 nachten in het 5* Hotel Singapore Marriott Tang Plaza, dit luxueuze hotel 
ligt zeer centraal op Orchard Road, met een overvloed aan winkel- en ontspanningsmogelijkheden in de buurt. 
 
Het hotel biedt het beste van de beroemde Singaporese gastvrijheid, stijlvolle kamers met een fantastisch uitzicht op deze 
wereldstad met al zijn lichtjes, een keuze uit eetgelegenheden, een fitnesscentrum en een zwembad. 
 
Hotel Marriott Tang Plaza ligt op wandelafstand van het MRT-station City Hall en bezienswaardigheden, zoals 
The Esplanade, de Singapore Flyer en het congrescentrum Suntec City. 
 
De kamers van Marriott Tang Plaza zijn ingericht met warme kleuren en bieden uitzicht op het bruisende centrum van 
Singapore. Elke kamer straalt luxe uit met een flatscreen-tv, het kenmerkende luxueuze beddengoed van Marriott, een 
marmeren badkamer met inloopdouche en Thann badproducten. 
 
Voor rust en ontspanning kunt u terecht in het gerenoveerde zwembad en het fitnesscentrum, dat 24 uur per dag geopend 
is, met uitzicht op de stad. In The Retreat kunt u zich heerlijk laten verwennen met een ontspannende spabehandeling en 
helemaal tot rust komen in de sauna en stoomruimte. 
 
Het Singapore Marriott Tang Plaza Hotel beschikt over 5 bekroonde restaurants en bars waar heerlijke gerechten worden 
geserveerd, variërend van voortreffelijke Kantonese creaties in het Chinese restaurant Wan Hao en een internationaal buffet 
in het populaire Marriott Café tot romantisch dineren aan het zwembad bij Pool Grill. 
 
In Crossroads Café kan je genieten van een uitgebreid aanbod bieren en cocktails. 



 
Renaissance Harbour View Hotel 
 
Na de cruise in Hong Kong overnachten we in het elegante en hedendaagse Renaissance Harbour View Hotel *****, 
een hotel dat populair is zowel bij zakenreizigers als vakantiegangers omwille van de kwaliteit, de goede ligging en 
de moderne faciliteiten. 
 
Ideale ligging aan de waterkant met panoramisch zicht op de Victoria Harbour. 
 
De meer dan 800 luxueuze hotelkamers, verdeeld over 42 verdiepingen, zijn voorzien van alle comfort, zoals individuele 
airco, ijskast, minibar, koffie- en theezet, haardroger, minisafe, enzovoort 
 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Binnenhut cat. I1 (dek 9-10-11) = 4.545 € 
 2-pers. Buitenhut cat. O1 (dek 3-7-8) = 4.745 € 
 2-pers. Balkonhut cat. V2 (dek 6-7-8) = 4.995 € 
 2-pers. Conc. Class Balkonhut cat. C2 (dek 9-10) = 5.395 € (*) 

 
 1-pers. Binnenhut cat. I1 (dek 9-10-11) = 6.935 € 
 1-pers. Buitenhut cat. O1 (dek 3-7-8) = 7.335 € 
 1-pers. Balkonhut cat. V2 (dek 6-7-8) = 7.885 € 
 1-pers. Conc. Class Balkonhut cat. C2 (dek 9-10) = 8.585 € (*) 

 
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvluchten Brussel – Singapore heen en Hong Kong – Brussel terug in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang VIP Lounge Hong Kong voor de terugvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – cruiseterminal – hotel – luchthaven 
 3 dagen / 2 hotelnachten voor de cruise in Singapore met ontbijtbuffet 
 13 dagen / 12 nachten Azië Celebrity Cruise in vol pension 
 2 dagen / 1 hotelnacht na de cruise in Hong Kong met ontbijtbuffet 
 luchthaventaksen 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 Classic alcoholisch drankpakket aan boord 
 wifi aan boord 
 professionele shows en animatie aan boord 
 talrijke sport- en relaxfaciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet of mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
 
(*) Concierge Level betekent een serieuze portie extra service, voorrang bij de check-in en bagagebezorging, 
welkomstchampagne, handdoeken in Egyptisch katoen, luxe badjassen, uitgebreidere roomservice, voorrang in 
à la carte restaurants, gratis gebruik van paraplu en verrekijker, elke avond hors-d’oeuvres, enzovoort, … 
 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 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 


