
 
 

Caribische Celebrity Cruise 2024 
3 tot 16 maart 2024 
 

 
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Batterijen opladen onder een zalig en lekker warm Caribisch zonnetje in maart 2024? 
Het kan, het mag en misschien ‘moet’ het zelfs … dus lees vlug verder! 
 
14-daagse uitzonderlijke reis, waarvan 11 dagen cruise aan boord van de Equinox van rederij Celebrity Cruises. 
 
Droom jij ook van een 2-tal weken onder de Caribische zon, en zo onze zomer voor te zijn? Dit is jouw kans, 
grijp ze en vertrek met Go For Cruise op Caribische Celebrity Cruise 2024, het wordt geweldig. 
 
Tropisch, exotisch, stranden, wuivende palmbomen, zeer diverse eilanden, natuur en sfeer, met de nadruk 
op genieten en liefst met volle teugen. 
 
Op het programma de zeer uitnodigende eilanden Antigua, Barbados, St. Lucia, Martinique en St. Kitts & Nevis, 
dit alles vanuit het bruisende Miami Beach, Florida, the Sunny State. 
 
Bereid je voor op nagelwitte stranden, gastvrije terrasjes, paradijselijke eilanden, veel sfeer en kleur, … 
Komt het water (of een cocktail…) je al in de mond? Dan hebben we het nog niet gehad over de 2 hotelnachten 
op Ocean Drive, South Beach, eentje voor en eentje na de cruise, perfect gewoon! 
 
Tijdens de cruise zijn er 4 rustige zeedagen gepland, om zalig te relaxen en de vele faciliteiten van de uitnodigende 
Celebrity Equinox te ontdekken. 
 
Om in alle comfort te reizen moet je bij ons zijn, tot en met de VIP Lounges toe op de luchthaven, zowel voor de heen- als 
voor de terugvlucht inbegrepen. 
 
 
Dit wordt jouw onvergetelijke cruise in de Caraïben! Boek nu deze GFC reistopper met Celebrity Cruises 
inclusief fooien, wifi en drankpakket aan boord! 
 
 

 

Go For Cruise 



 

CRUISESCHIP 
 
De Equinox behoort tot de Solstice klasse van Celebrity Cruises en werd in 2009 in gebruik genomen. Het schip bundelt 
alles waarvoor Celebrity Cruises staat: buitengewone service, uitzonderlijke keuken en een indrukwekkende inrichting. 
 
Als 2de 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 werd uitgerust met grotere hutten die allen voorzien zijn van een flatscreen tv, een ruime 
badkamer en speciaal geselecteerd bedlinnen. Liefst 85% van alle hutten zijn trouwens voorzien van een balkon. Voort-
bouwend op Celebrity’s reputatie voor innovatie, mag je de Equinox gerust een geperfectioneerd cruiseschip noemen. 
 
Enkele hoogtepunten van de Celebrity Equinox 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 Moonlight Sonata, 

zijn er Sushi on Five, Oceanview Café & Grill, het vernieuwende Qsine, Tuscan Grille, Murano, … 
 ruime keuze uit stijlvolle bars en lounges 
 originele en gloednieuwe 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. 
 
In juni 2019 werd de Celebrity Equinox grondig vernieuwd. Naar aanleiding van het grote succes van de Edge Class 
schepen heeft de rederij namelijk beslist om alle schepen meer in lijn te brengen met deze nieuwere generatie vaartuigen. 
 
Zo krijgen de Dining Room en het Oceanview Café een volledige make-over. Nieuw meubilair, een aangepaste bedding en 
flatscreen tv’s moeten de suites op het niveau brengen van de modernste Europese hotels. De suite gasten krijgen 
eveneens toegang tot The Retreat met aparte zonnedek en lounge om nog meer te kunnen genieten. Ook alle overige 
kajuiten krijgen een upgrading en de publieke ruimtes worden in een fris kleedje gestoken. Alles samen gaat het om een 
investering van ruim 500 miljoen euro. Het wordt als het ware een echte Celebrity Revolution. 
 
Maar wat blijft is dat je het aan boord zo rustig of zo actief maakt als je zelf wil, alles kan niets moet! 
 

       
 

       



 
PROGRAMMA 
 
Zondag 3 maart 2024 
Heenvlucht Brussel – … – Miami 
Aankomst in Miami, transfer en hotelovernachting 
 
Maandag 4 maart 2024 
Transfer en check-in Celebrity Equinox 
Fort Lauderdale, Florida, afvaart 16:00 
 
Dinsdag 5 maart 2024 
Cruisen 
 
Woensdag 6 maart 2024 
Cruisen 
 
Donderdag 7 maart 2024 
St. Johns, Antiqua, 08:00 – 17:00 
 
Vrijdag 8 maart 2024 
Bridgetown, Barbados, 11:00 – 19:00 
 
Zaterdag 9 maart 2024 
Castries, St. Lucia, 08:00 – 18:00 
 
Zondag 10 maart 2024 
Fort de France, Martinique, 08:00 – 18:00 
 
Maandag 11 maart 2024 
Basseterre, St. Kitts & Nevis, 07:00 – 16:00 
 
Dinsdag 12 maart 2024 
Cruisen 
 
Woensdag 13 maart 2024 
Cruisen 
 
Donderdag 14 maart 2024 
Fort Lauderdale, Florida, aankomst 07:00 
Check-out Celebrity Equinox en transfer naar Miami Beach 
Vrije tijd in / bezoek aan Miami en de Everglades 
Hotelovernachting 
 
Vrijdag 15 maart 2024 
Transfer en terugvlucht naar Brussel 
 
Zaterdag 16 maart 2024 
Aankomst in België 
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Prime Binnenhut cat. I1 (dek 9-10-11) = 3.985 € 
 2-pers. Prime Buitenhut cat. O1 (dek 3-7-8) = 4.185 € 
 2-pers. Prime Balkonhut cat. V1 (dek 6-7-8-9) = 4.685 € 
 2-pers. Concierge Class Balkonhut cat. C2 (dek 9-10) = 4.685 € (*) 

 
 1-pers. Prime Binnenhut cat. I1 (dek 9-10-11) = 6.375 € 
 1-pers. Prime Buitenhut cat. O1 (dek 3-7-8) = 6.775 € 
 1-pers. Prime Balkonhut cat. V1 (dek 6-7-8-9) = 7.775 € 
 1-pers. Concierge Class Balkonhut cat. C2 (dek 9-10) = 7.775 € (*) 



Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvluchten Brussel – … – Miami heen en terug in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang VIP Lounge Miami voor de terugvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – cruiseterminal – luchthaven 
 2 dagen / 1 hotelnacht in Miami voor de cruise op basis van logies 
 11 dagen / 10 nachten Caribische Celebrity Cruise in vol pension 
 2 dagen / 1 hotelnacht in Miami na de cruise op basis van logies 
 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 
 desgevallende Covid testen 
 ESTA visumkost 
 persoonlijke uitgaven 
 toegangen en facultatief transport of 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 6,5% op de totale reissom 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 10,50 € per dag per persoon 

 
 
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 


