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Nieuws

Solemio, de Spa van de
Costa Smeralda.
Voel u goed aan boord
Wilt u het hele jaar wel zomer vieren? Welkom
aan boord van de Costa Smeralda! Een
innovatieve en opwindende ervaring op het
gebied van ontspanning en welzijn op zee: dat
staat u te wachten in de Spa Solemio. Deze heeft
het nieuwste van het nieuwste en weerspiegelt
zo perfect de Italiaanse elegantie, warmte en
gastvrijheid. Elke ruimte is weer een ontdekking,
met haar muziek en mediterrane geuren. Ook
zult u verrast zijn door de spectaculaire Zout- en
Sneeuwhallen.
De nieuwe Spa is een prachtige oase van
welzijn, waarvan de sfeer doet denken aan de
mooiste Italiaanse kustlijn.
U wordt verwend met behandelingen zoals de
massage met rozemarijn en tijm of de limoncelloscrub, terwijl de Virtus Gym u in vorm houdt met
zijn ultramoderne Technogym-apparatuur. U kunt
deze oase van authentiek welzijn delen
met uw gezinsleden, dankzij de formules voor
koppels en de nieuwe ‘moeder en dochter’- en
‘vader en zoon’-formules.
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Nieuws

De A’mare-collectie
A'mare is een nieuwe collectie die in alle winkels aan boord wordt
aangeboden. De collectie is het resultaat van de samenwerking tussen
studenten van de Polimoda modeschool en Costa, een bedrijf dat een
ambassadeur van Italiaanse stijl is in de hele wereld. Van T-shirts tot
handtassen, alle items uit de collectie roepen de emoties op van een
verblijf aan boord van de Costa. Een advies: verzamel ze allemaal om de
herinneringen aan uw cruise compleet te maken!

Van de woestijn tot uw bord!
Unieke ervaringen bieden met oog voor
duurzame ontwikkeling, dat is onze specialiteit.
Dankzij de steun van de Costa Crociere
Foundation kunt u nu, als u deelneemt aan een
cruise met een tussenstop in Aqaba, gerechten
proeven die bereid zijn met 10 soorten
smakelijke groenten die op een ecologische
manier in de Jordaanse woestijn zijn geteeld.
De passagiers van de Costa Mediterranea waren
op 11 oktober jl. de eersten die deze groenten
konden proeven. Het was een succes!

Riccardo Bellaera,
topbanketbakker

Riccardo Bellaera
en chef Iginio Massari

Riccardo Bellaera, Corporate Chef Pastry &
Chef Baker bij Costa, is toegetreden tot de zeer
selecte Top 20 van de meest innovatieve chefs
ter wereld, die is opgesteld door de chef Iginio
Massari. Tijdens een exclusief evenement in
Milaan presenteerde Riccardo zijn dessert ‘Verse
frambozen met limoen’, dat aan boord van
alle Costa-schepen wordt geserveerd. Kom dit
dessert proeven op uw volgende cruise!
Nieuws
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Aanbieding

50% korting

voor de 2e persoon
+ de hele dag
drankjes inbegrepen

Nog maar tot
31 januari 2020.
* Aanbieding is geldig op elke nieuwe boeking die wordt
gedaan tussen 12 november 2019 en 31 januari 2020, op de
tarieven Basic, Total Comfort en Deluxe op basis van een
dubbele bezetting van 2 volwassenen per hut. Drankpakket
alleen inbegrepen bij Total Comfort- en Deluxe-tarieven.
Deze korting is alleen van toepassing op het maritieme
gedeelte, met uitzondering van het Verblijfstaks aan boord
en eventuele aanvullende diensten. Van toepassing op een
zeer groot aantal cruises tussen januari en november 2020;
voor het Caribisch gebied is deze aanbieding uitsluitend van
toepassing bij het boeken van een ‘vlucht+cruise’-pakket (met
een korting die beperkt is tot het maritieme gedeelte). Deze
aanbieding is niet met terugwerkende kracht geldig en kan
alleen worden gecombineerd met de Exclusieve data van
Costa Club en met Premium Vouchers. Alle informatie en
voorwaarden vindt u op www.costacruises.nl
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Aanbieding

Exclusieve voordelen Costa Club

- AVANT-PREMIÈRE WINTER 2020/2021

Ontdek vier speciale aanbiedingen voor CostaClub-leden!
Azië

aan boord van de Costa Mediterranea
van 23/10/2020 tot 03/04/2021

€ 300

tot
tegoed aan boord per hut*

Emiraten

Transatlantisch

aan boord van de Costa Diadema
van 26/09/2020 tot 13/03/2021

aan boord van de Costa Magica &
Favolosa van 06/12/2020 tot 10/04/2021

tot
tegoed aan boord per hut*

tot
tegoed aan boord per hut*

€ 150

Penang

€ 150

Muscat

Gibraltar

* Aanbieding geldig van 15/12/19 tot 15/03/20, per hut bezet door minimaal twee volwassenen, in de vorm van een tegoed aan boord van maximaal € 300 voor een nieuwe boeking tegen Total Comfort of Deluxe tarieven, voor cruises aan boord
van de Costa Mediterranea, Costa Diadema, Costa Magica en Costa Favolosa. Het tegoed aan boord kan aan boord worden besteed voor excursies, verzorgingen en persoonlijke uitgaven, met uitzondering van verzekeringen en Verblijftaks aan
boord. Niet-overdraagbaar, niet-terugbetaalbaar tegoed en aanbieding niet met terugwerkende kracht geldig.

Grote cruises

aan boord van de Costa Luminosa
van 22/11/2021 tot 04/03/2022

REIS MET EEN UPGRADE!**
Uw hut met balkon voor de prijs van
een buitenhut.
BEPERKTE PLAATSEN

(wie het eerst komt, het eerst maalt!)

Costa Luminosa

** Aanbieding geldig tot 31/01/20, per hut bezet door minimaal twee volwassenen, voor een nieuwe reservering tegen Total Comfort-tarief, voor cruises aan boord van de Costa Luminosa van 22/11/2021 tot 04/03/2022. Aanbieding nietterugbetaalbaar en niet met terugwerkende kracht geldig. Costa Croisières behoudt zich het recht voor om dit aanbod op elk moment te wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met uw reisbureau of ga naar www.costacruises.nl

Aanbieding
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Exclusieve data

Januari 2020

Veel voor u geselecteerde vertrekdata,
met exclusieve kortingen!*
U profiteert van oplopende kortingen op onze selectie: tot 20% korting
afhankelijk van uw lidmaatschap op de Total Comfort- en Deluxetarieven (alleen van toepassing op het maritieme gedeelte). En dankzij u
profiteren degenen die in uw hut meereizen van dezelfde kortingen!

02/01/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

03/01/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

09/01/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

10/01/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

16/01/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

17/01/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

23/01/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

24/01/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

30/01/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

31/01/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

Februari 2020

Kortingen

**

5%
12%
17%

10%
15%
20%

06/02/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

07/02/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

13/02/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

14/02/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

20/02/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

24/02/20

Costa Luminosa

Caraïben - 10 dagen

27/02/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

29/02/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

Maart 2020
01/03/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

03/03/20

Costa Fortuna

Singapore

05/03/20

Costa Luminosa

Transatlantisch

06/03/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

12/03/20

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

12/03/20

Costa Mediterranea

Positioning Indische
Oceaan

14/03/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

14/03/20

Costa Diadema

Positioning Emiraten

19/03/20

Costa Fortuna

Positioning Singapore

20/03/20

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

20/03/20

Costa Magica

Transatlantisch

22/03/20

Costa Pacifica

Middellandse Zee 3/6 dagen

22/03/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

28/03/20

Costa Victoria

Middellandse Zee 3/6 dagen

28/03/20

Costa Favolosa

Transatlantisch

29/03/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

31/03/20

Costa Victoria

Middellandse Zee 8/12 dagen

April 2020
14/04/20

Costa Fascinosa

Transatlantisch

29/04/20

Costa Fortuna

Positioning N.E.

Mei 2020
04/05/20

Costa Fascinosa

Positioning N.E.

05/05/20

Costa Victoria

Middellandse Zee 8/12 dagen

06/05/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

09/05/20

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

16/05/20

Costa Magica

Positioning N.E.

17/05/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

* De lijst van vertrekdata hierboven is progressief en kan op elk moment worden gewijzigd. ** Korting op het maritieme gedeelte, exclusief havenbelastingen- en heffingen, exclusief Verblijfspakket aan boord en eventueel bijkomend vervoer, waaronder luchtvervoer.
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Exclusieve data

23/05/20

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

19/06/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

17/07/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

22/08/20

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

23/05/20

Costa Victoria

Middellandse Zee 8/12 dagen

21/06/20

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

18/07/20

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

22/08/20

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

25/05/20

Costa Favolosa

Positioning N.E.

26/06/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

18/07/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

22/08/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

28/05/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

27/06/20

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

25/07/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

23/08/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

27/06/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

25/07/20

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

28/08/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

25/07/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

29/08/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

29/05/20

30/05/20

30/05/20

31/05/20

Costa Fascinosa

Costa Magica

Costa Smeralda

Noord-Europa 7 dagen

Juli 2020

Noord-Europa 7 dagen

02/07/20

Costa Fortuna

Noord-Europa 10/14 dagen

27/07/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

29/08/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

Middellandse Zee 7 dagen

04/07/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

28/07/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

30/08/20

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

04/07/20

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

Augustus 2020

30/08/20

Costa Fortuna

Noord-Europa 10/14 dagen

04/07/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

01/08/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

07/07/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

01/08/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

10/07/20

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

03/08/20

Costa Fortuna

Noord-Europa 10/14 dagen

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

07/08/20

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

Noord-Europa 7 dagen

08/08/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

15/08/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

18/08/20

Noord-Europa 10/14 dagen

19/08/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

21/08/20

Costa Victoria

Middellandse Zee 8/12 dagen

Juni 2020
02/06/20

06/06/20

06/06/20

06/06/20

07/06/20

12/06/20

13/06/20

14/06/20

14/06/20

18/06/20

Costa
neoRomantica

Verre Oosten
4/5 dagen

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Victoria

Costa Fortuna

Middellandse Zee 8/12 dagen
Noord-Europa 10/14 dagen

11/07/20

11/07/20

11/07/20

12/07/20

12/07/20

14/07/20

17/07/20

Costa Fascinosa

Costa Fortuna

21/08/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

Costa Fascinosa

Noord-Europa 7 dagen

Costa Favolosa

Noord-Europa 10/14 dagen

Costa Victoria

Middellandse Zee 8/12 dagen

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Fortuna

Noord-Europa 10/14 dagen

September 2020
05/09/20

Costa Fascinosa

Positioning N.E.

08/09/20

Costa Favolosa

Positioning N.E.

11/09/20

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

12/09/20

Costa Diadema

Middellandse Zee 7 dagen

12/09/20

Costa Magica

Noord-Europa 7 dagen

13/09/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

13/09/20

Costa Fortuna

Noord-Europa 10/14 dagen

19/09/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

19/09/20

Costa Magica

Positioning N.E.

26/09/20

Costa Diadema

Positioning Emiraten

* De lijst van vertrekdata hierboven is progressief en kan op elk moment worden gewijzigd. ** Korting op het maritieme gedeelte, exclusief havenbelastingen- en heffingen, exclusief Verblijfspakket aan boord en eventueel bijkomend vervoer, waaronder luchtvervoer.

Exclusieve data
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08/03/21

Costa Pacifica

Transatlantisch

13/03/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

13/03/21

Costa Luminosa

Transatlantisch

14/03/21

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

Singapore

19/03/21

Costa Favolosa

Transatlantisch

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

20/03/21

Costa Mediterranea

Singapore

15/01/21

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

22/03/21

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

16/01/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

27/03/21

Costa Mediterranea

Singapore

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

27/09/20

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

14/11/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

13/12/20

27/09/20

Costa Fortuna

Positioning N.E.

14/11/20

Costa Mediterranea

Singapore

Januari 2021

28/09/20

Costa Fascinosa

Middellandse Zee 8/12 dagen

15/11/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

09/01/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

09/01/21

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

16/11/20

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

09/01/21

Costa Mediterranea

17/11/20

Costa Fascinosa

Transatlantisch
10/01/21

21/11/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

Oktober 2020
Costa Favolosa

Middellandse Zee 8/12 dagen

09/10/20

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

10/10/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

11/10/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

23/10/20

Costa Mediterranea

Positioning Singapore

02/10/20

24/10/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

24/10/20

Costa Fortuna

Middellandse Zee 8/12 dagen

31/10/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

November 2020
01/11/20

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

04/11/20

Costa Favolosa

Middellandse Zee 8/12 dagen

07/11/20
07/11/20

Costa Diadema
Costa Deliziosa

Emiraten - 7 dagen
Middellandse Zee 7 dagen

09/11/20

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

11/11/20

Costa Magica

Middellandse Zee 3/6 dagen

14/11/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

14/11/20

Costa Magica

Middellandse Zee 3/6 dagen

21/11/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

23/11/20

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

23/01/21

Costa Mediterranea

Singapore

28/03/21

28/11/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

25/01/21

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

April 2021

28/11/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

30/01/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

03/04/21

Costa Mediterranea

Singapore

28/11/20

Costa Mediterranea

Singapore

30/01/21

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

03/04/21

Costa Magica

Transatlantisch

29/11/20

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

31/01/21

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

09/04/21

Costa Favolosa

Middellandse Zee 3/6 dagen

30/11/20

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

09/04/21

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

11/04/21

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

12/04/21

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

13/04/21

Costa Fascinosa

Transatlantisch

December 2020
05/12/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

Februari 2021
01/02/21

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

05/02/21

Costa Favolosa

Caraïben - 7 dagen

06/02/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

06/02/21

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

06/02/21

Costa Mediterranea

Singapore

Mei 2021

07/02/21

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

14/05/21

Costa Pacifica

Middellandse Zee 7 dagen

15/05/21

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

16/05/21

Costa Luminosa

Middellandse Zee 7 dagen

16/05/21

Costa Smeralda

Middellandse Zee 7 dagen

05/12/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

05/12/20

Costa Mediterranea

Singapore

07/12/20

Costa Favolosa

Transatlantisch

07/12/20

Costa Magica

Transatlantisch

12/12/20

Costa Diadema

Emiraten - 7 dagen

Maart 2021

12/12/20

Costa Deliziosa

Middellandse Zee 7 dagen

01/03/21

Costa Fortuna

Middellandse Zee 7 dagen

12/12/20

Costa Mediterranea

Singapore

06/03/21

Costa Magica

Caraïben - 7 dagen

06/03/21

Costa Mediterranea

Singapore

* De lijst van vertrekdata hierboven is progressief en kan op elk moment worden gewijzigd. ** Korting op het maritieme gedeelte, exclusief havenbelastingen- en heffingen, exclusief Verblijfspakket aan boord en eventueel bijkomend vervoer, waaronder luchtvervoer.
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Exclusieve data

DELUXE, TOTAL COMFORT OF BASIC?
Bepaal het ideale tarief voor uw klanten

Suites of Samsara Suites

Binnen-, buiten-, balkonhutten
Hutten met zeezicht en terras Minisuites
en Samsara hutten

Binnen-, buiten-, balkonhutten

Tevreden of geld terug

Ja

Ja

Nee

Keuze van hutnummer

Ja

Ja

Annulering van de cruise

RESERVATIE

Mogelijkheid om te genieten van de verzekering Early Booking en speciaal tarief van
toepassing tot 60 dagen voor vertrek
- Annulering om welke reden dan ook
- Bijstand
- Arts/bagage

Ja

Ja

Ja

10% kortingsvoucher op de volgende cruise*

Ja

Ja

Nee

Cumuleerbaar met brochurekortingen
(Family Plan, Eenouderhut)

Ja

Ja

Nee

Niet inbegrepen - Te vereffenen
voor vertrek of tijdens de cruise

Niet inbegrepen - Te vereffenen voor
vertrek of tijdens de cruise

Niet inbegrepen - Te vereffenen
voor vertrek of tijdens de cruise

Ja**

Nee

Nee

Formule “Intenditore” inbegrepen

Classic hutten:
formule “Pranzo & Cena” inbegrepen
Premium hutten:
formule “Brindiamo” inbegrepen

Nee

Exclusief Club restaurant

Uitsluitend voor Premium hutten

Nee

Ja

Uitsluitend voor Premium hutten

Nee

Gratis

Uitsluitend voor Premium hutten

Mits toeslag

1 gratis toegang voor de Suites***
(onbeperkte toegang voor de
Samsara suites)

Uitsluitend voor Premium hutten

Mits toeslag

Aantal punten per dag****

Ja

Ja

Nee

Gecumuleerde punten voor de uitgaven aan boord, 2 punten per gespendeerde euro

Ja

Ja

Ja

Cumuleerbaar met de Exclusieve Data-kortingen

Ja

Ja

Nee

On-board benefits

Ja

Ja

Ja

Verblijftaks aan boord
Deluxe voordelen (www.costacruises.nl)
Drankenpakketten

AAN BOORD

Keuze van de restaurantservice (tot uitputting van beschikbaarheid)
Gratis hutservice 24/24
Ontbijt in de hut
Toegang tot de spa-zone

COSTACLUB

Nee
€50 kosten per persoon
tot 90 dagen voor vertrek

€50 kosten per persoon
tot 60 dagen voor vertrek

*
Geldig op Deluxe en Total Comfort
tarieven (exclusief haventaksen en
-heffingen, verblijftaks aan boord
en eventuele vluchten), voor uw
toekomstige cruise in Balkon of Suite
aan het Total Comfort of Deluxe tarief
geboekt binnen een jaar na het einde
van de reis waarvoor de 10% korting
werd verkregen. Niet geldig op de Grote
Cruises & Wereldcruises.

**
Voordelen en diensten voorbehouden aan Suites (bijv. voorrang bij
het in- en ontschepen, voorrang bij het afleveren van bagage, VIPlounge in Savona en Barcelona, speciale butler, keuze van kussens)
***
Tarieven altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van Suites
op het ogenblik van de boeking.

****
Dagelijkse cruisepunten met het Total Comfort tarief:
100 punten binnenhut, 150 punten buitenhutten, 175 punten balkonhut. De punten worden verdubbeld indien
geboekt tussen 90 en 360 dagen voor de vertrekdatum, verdrievoudigd indien geboekt meer dan 360 dagen voor
de vertrekdatum.
Met het Deluxe tarief:
450 punten suite. Klanten die meer dan 360 dagen voor de vertrekdatum boeken, verdienen 600 punten.
Leden die boeken tegen een groepstarief verdienen punten op basis van de vooraf geselecteerde hut. Punten worden
niet verdubbeld of verdrievoudigd, zelfs niet als ze vroeg boeken. Incentives en studentengroepen kunnen geen
cruisepunten verzamelen.
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Wereldreis

WINTER 2021
Newport
New York

Port Canaveral

Hamilton

Port Everglades

Roatán

Cozumel
Roatán
Puerto Limón
Panamakanaal

Cristóbal

Manta
Callao
Arica

Van de ene oceaan naar de andere

Rio de Janeiro

De route van onze wereldreis van 2021 is volledig vernieuwd en
garandeert zoals altijd een kwaliteitsservice in de zuiverste Italiaanse stijl
om aan alle behoeften van de passagiers te voldoen. Voortdurend nieuwe
shows, wellness- en ontspanningsruimtes, ruime en comfortabele hutten
in alle categorieën, elegante suites, verfijnde cocktails samengesteld door
deskundige barmannen, gastronomische geneugten die de traditionele
smaken van de landen waar we stoppen weerspiegelen... En niet te
vergeten: de prachtige excursies naar de mooiste uithoeken van de
wereld, met de veiligheid en professionaliteit die eigen zijn aan Costa.

San Antonio
Santiago

Rio de Janeiro

Buenos
Aires
Puerto Montt
Puerto Madryn

Puerto Chacabuco
Punta
Arenas
Ushuaia
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Wereldreis

Montevideo

Puerto
Williams

Wereldreis
Praia
da Vitória

Venetië

Savona
Marseille
Lissabon

WINTER 2021
Dubrovnik
Messina
Katakolon

Rome

Civitavecchia

Ponta
Delgada

Cadiz

Cyprus

Limassol

Catania Kreta
Heraklion

Jeruzalem
Haifa

Suezkanaal

Aqaba

Petra

Mumbai
Salalah

Goa

Marmugao

Malé

Lissabon

Mahe

ROND DE WERELD 2021
Italië, Kroatië, Griekenland, Israël, Jordanië, Oman,
India, Malediven, Seychellen, Madagaskar, Réunion,
Mauritius, Zuid-Afrika, Namibië, Sint-Helena,
Brazilië, Argentinië, Uruguay, Chili, Peru, Ecuador,
Panama, Costa Rica, Honduras, Mexico, Florida,
Verenigde Staten, Bermuda, Azoren, Portugal en
Spanje

St. Helena
Jamestown

Nosy Be
Tamatave

Walvis Bay

Mauritius

La Reunion

Costa Deliziosa

3 januari 2021

vanuit Venetië

125 dagen / 124 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille, Venetië of Rome.

Richards Bay
Durban
Le Cap

Mahé

Port Elizabeth

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

Classic-tarief

€ 15 249

€ 17 049

€ 21 249

Punten

vanaf 11 300
punten

vanaf 16 950
punten

vanaf 19 775
punten

Punten

x2

x3

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

* Prijs per persoon inclusief btw in individueel tarief, Classic-formule voor vertrek uit
Venetië op 03/01/2021 met drankpakket (mineraalwater, frisdrank, bier, wijn, naar believen
geserveerd per glas, bij de lunch en het diner, in het restaurant en bij het buffet), 15 excursies,
inclusief havenbelastingen- en heffingen en Verblijftaks aan boord (à € 1 250 per volwassene/
tiener en € 625 per kind te betalen aan boord van het schip aan het einde van de cruise). Met
uitzondering van eventueel vervoer, verzekering, persoonlijke uitgaven. Voor deze cruise:
Elektronisch paspoort geldig tot minstens 6 maanden na het einde van de cruise. Voor
tussenstops in India en Australië moet u voor vertrek een toeristenvisum aanvragen. Neem
voor meer informatie contact op met uw reisbureau of ga naar www.costacruises.nl

Chili Patagonië

Mauritius
Wereldreis
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Middellandse Zee

LENTE / ZOMER / HERFST 2020

Savona
Marseille

Barcelona

Civitavecchia/

Rome
Cagliari

Palma

Palermo

Palermo

Zonnige vakantie in het hart
van de Middellandse Zee
Een week om de mooiste steden rond
de Middellandse Zee te ontdekken of te
herontdekken. Wat dacht u van heerlijk
rondslenteren in de zonnige straten van
Barcelona, een bezoek aan Palma en zijn
buitengewone kathedraal aan het water, een
uitstap in prachtig Rome of een proeverij van
Sardijnse specialiteiten zoals de beroemde
pane carasau? Dit alles terwijl u geniet van het
uitzonderlijke comfort van uw schip, de Costa
Smeralda, en zijn voortstuwingstechnologie
met behulp van LNG (vloeibaar aardgas), het
schoonste verbrandingssysteem ter wereld.
12

DE SCHITTERENDE MIDDELLANDSE ZEE
Spanje, Balearen, Sardinië en Italië

Route 1

EMOTIES OP ZEE
Spanje, Balearen, Sicilië en Italië

Costa Smeralda

van mei 2020 tot september 2020

Costa Smeralda

van september 2020 tot april 2021

vanuit Barcelona

8 dagen / 7 nachten

vanuit Barcelona

8 dagen / 7 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

Total Comforttarief
Punten

Punten

Route 2

x2

x3

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 1 179

€ 1 279

€ 1 349

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 25/05/20 vanuit Barcelona. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Middellandse Zee

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 629

€ 799

€ 939

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 04/01/21 vanuit Barcelona. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Middellandse Zee

WINTER 2021

Marseille

Savona

Marseille

Savona

Napels

Barcelona

Napels

Palermo

Barcelona

Kuşadasi

Kreta

Athene
Palermo

Heraklion/

Istanbul

Piraeus/

Izmir
Heraklion/

Kreta

Haifa/

Jeruzalem

Istanbul

Reis naar het uiteinde van
de beschaving
Het Middellandse Zeegebied is een ware bakermat
van de beschaving en biedt de reiziger een
stukje geschiedenis in een notendop, in een
azuurblauwe omgeving. Vanuit Marseille zet u
koers richting Istanbul, waar u een bezoek brengt
aan de Blauwe Moskee, die zich tegenover de Aya
Sophia-kathedraal bevindt, als een symbool van
de ontmoeting tussen Oost en West. Vaar naar
de symbolische en fascinerende stad Jeruzalem
en bezoek de levendige steegjes van Napels,
waar alleen al het proeven van een ijsje een
onvergetelijke ervaring wordt. Trakteer uzelf op
een magische cruise tegen de achtergrond van een
duizendjarige geschiedenis, terwijl u geniet van
de gastronomie.

ZEE, KUNST EN GESCHIEDENIS
Spanje, Griekenland, Israël, Turkije, Sicilië en Italië

FASCINEREND ISTANBUL
Spanje, Griekenland, Turkije, Sicilië en Italië

12 januari 2021
en 9 maart 2021

Costa Fortuna
vanuit Barcelona

vanuit Barcelona

15 dagen / 14 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

15 dagen / 14 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 1 699

€ 1 999

€ 2 249

vanaf 1 400
punten

vanaf 2 100
punten

vanaf 2 450
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 12/01/21 vanuit Barcelona. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Middellandse Zee

8 december 2020
en 9 februari 2021

Costa Fortuna

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 699

€ 1 999

€ 2 249

vanaf 1 400
punten

vanaf 2 100
punten

vanaf 2 450
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 08/12/20 vanuit Barcelona. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.
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Middellandse Zee

LENTE / ZOMER / HERFST 2020

Venetië

Venetië
Split

Dubrovnik

Kotor
Bari

Bari

Corfu

Piraeus/

Athene

Mykonos

Katakolon/

Olympia

Santorini

Kotor

De betovering van de
Adriatische Zee
Het mag duidelijk zijn dat de Adriatische
Zee een mysterieuze uitstraling en een rijke
en fascinerende geschiedenis heeft. Er zijn
dromerige steden die direct uw hart stelen, van
Dubrovnik met zijn romantische stadswallen
tot Athene met zijn eeuwenoude tempels. En
niet te vergeten Venetië met de Rialtobrug, een
opmerkelijk staaltje bouwkunst van 48 meter
lang, of Split, een vestingstad aan de oevers
van de Adriatische Zee. Een cruise die voor
onvergetelijke momenten zorgt.

14

TUSSEN VENETIË EN GRIEKENLAND
Kroatië, Montenegro, Griekenland en Italië

van april tot mei en van oktober tot
december 2020

Costa Deliziosa
vanuit Venetië

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

VAKANTIE OP ZEE
Italië, Griekenland en Kroatië

8 dagen / 7 nachten
BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 829

€ 979

€ 1 119

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 05/12/20 vanuit Venetië. Deze prijzen
zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de Verblijftaks
aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit kan worden
betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Middellandse Zee

Costa Luminosa,

van mei tot september 2020

vanuit Venetië

8 dagen / 7 nachten

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 339

€ 1 489

€ 1 639

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 24/05/20 vanuit Venetië. Deze prijzen
zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de Verblijftaks
aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit kan worden
betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Noord-Europa

LENTE / ZOMER / HERFST 2020

In het land van de
Vikingen

Geiranger
Hellesylt

We gaan direct de Oostzee op voor deze cruise
naar het land van de heldhaftige Vikingen.
We bezoeken het prachtige Kopenhagen, waar
de kleine zeemeermin op een rots de haven
bewaakt. We vervolgen onze zeereis langs
fjorden en vissersdorpen richting Göteborg,
Zweden, dat beroemd is om zijn grachten met
cafés en winkels.

Bergen
Stavanger
Göteborg

Kopenhagen
Warnemünde

LAND VAN DE VIKINGEN
Noorwegen, Zweden en Duitsland

Costa Fascinosa

van mei 2020 tot augustus 2020
8 dagen / 7 nachten

vanuit Kopenhagen

Total Comforttarief
Punten

Punten

Bergen

Noord-Europa

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 209

€ 1 439

€ 1 669

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 23/05/20 vanuit Kopenhagen. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.
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Noord-Europa

LENTE / ZOMER / HERFST 2020

De culturele hoofdsteden
aan de Oostzee
Het mooie Stockholm, met zijn kleurrijke
gebouwen en kanalen die de 14 eilanden
van de hoofdstad met elkaar verbinden, is dé
tussenstop van onze cruise. We verblijven er
een avond. We bewonderen ook de rijkdom
van Sint-Petersburg, dat twee eeuwen lang
de keizerlijke hoofdstad was en tot op de dag
van vandaag de echte culturele hoofdstad van
Rusland blijft.

Helsinki

Stockholm 2

Sint-Petersburg 2

Tallinn

PARELS VAN DE OOSTZEE
Zweden, Finland, Rusland en Estland

van mei 2020
tot september 2020
8 dagen / 7 nachten

Costa Magica
vanuit Stockholm

Total Comforttarief
Punten

Punten

Moskou

16

Noord-Europa

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 079

€ 1 419

€ 1 619

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 30/05/20 vanuit Stockholm. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Noord-Europa

LENTE / ZOMER 2020

De fjorden ontdekken
Wat een geweldige ervaring om langs de
fjorden te varen! Ons schip vaart langzaam
langs de glooiende kliffen die boven de kleine
vissersdorpjes onder aan de kust uitsteken. De
tijd lijkt stil te staan. We krijgen de indruk dat
we elk moment een echt Vikingschip kunnen
passeren!

Åndalsnes
Geiranger
Olden

Flåm
Bergen
Stavanger

IJmuiden/

Bremerhaven

Amsterdam
DE BETOVERENDE FJORDEN
Noorwegen & Duitsland

Costa Fortuna

van mei 2020 tot augustus 2020

vanuit Amsterdam

10 dagen / 9 nachten

Total Comforttarief
Punten

Punten

Stavanger

Noord-Europa

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 789

€ 2 009

€ 2 169

vanaf 900
punten

vanaf 1 350
punten

vanaf 1 575
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 22/05/20 vanuit Amsterdam. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.
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Noord-Europa

LENTE / ZOMER 2020

Een betoverende reis
Deze cruise neemt ons mee op
ontdekkingstocht naar de ongerepte natuur,
waar het water in al zijn vormen ons met
verwondering vervult: diepe, visrijke zeeën,
gigantische gletsjers, rivieren met onstuimige
stromingen en het kokende water van geisers.
Dit alles op een surrealistische manier verlicht
door de middernachtzon, wat de reis nog
betoverender maakt.

Honningsvåg/

Tromsø

Noordkaap

Leknes/

Lofoten

Alesund
Hellesylt

Trondheim
Geiranger
Bergen

Kiel
MIDDERNACHTZON
Noorwegen, Noordkaap en Lofoten

Costa Favolosa

van juni 2020 tot augustus 2020
12 dagen / 11 nachten

vanuit Kiel

Total Comforttarief
Punten

Punten

Lofoten

18

Noord-Europa

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 969

€ 2 419

€ 2 669

vanaf 1 100
punten

vanaf 1 650
punten

vanaf 1 925
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 28/08/20 vanuit Kiel. Deze prijzen zijn
inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de Verblijftaks
aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit kan worden
betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Transatlantisch

WINTER 2020

Barcelona

Barcelona
Gibraltar

Gibraltar

Lanzarote

Guadeloupe

Tenerife

Guadeloupe

Martinique

St. Lucia

St. Lucia

TOT

TOT

€ 150

TEGOED AAN
BOORD*

OCEAAN-CARAÏBEN
Antillen, Canarische eilanden, Gibraltar en Spanje

OCEAAN-CARAÏBEN
Antillen, Canarische eilanden, Gibraltar en Spanje

Tenerife

En als we de tijd eens
konden vertragen?
Er is iets magisch aan een transatlantische
cruise. U kunt zich de luxe veroorloven om
de tijd te nemen, de oneindige schoonheid
van de oceaan te aanschouwen, of misschien
om de ware betekenis van het woord reizen
te herontdekken. En wat te denken van het
aanmeren bij paradijselijke eilanden waar
een ongelooflijke gastvrijheid heerst, van
vissersdorpen met een tijdloze charme, kruidige
gerechten waarvan u geniet met uw voeten
in het zand, en rumstokerijen met aloude
technieken? Om nog maar te zwijgen van de
steile kliffen van Lanzarote, of de Ramblas in
Barcelona. Dus, klaar om de tijd te vertragen?

€ 150

TEGOED AAN
BOORD*

Costa Favolosa

28 maart 2020

Costa Magica

20 maart 2020

vanuit Guadeloupe

13 dagen / 12 nachten

vanuit Guadeloupe

13 dagen / 12 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille of Savona

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 909

€ 1 319

€ 1 589

vanaf 1 400
punten

vanaf 2 100
punten

vanaf 2 450
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 28/03/20 vanuit Guadeloupe. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

vanaf

€ 869

€ 1 269

€ 1 549

vanaf 1 300
punten

vanaf 1 950
punten

vanaf 2 275
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 20/03/20 vanuit Guadeloupe. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

* Meer informatie op pagina 5.

Transatlantisch

BALKON

19

Caraïben

HERFST / WINTER 2020

Guadeloupe

Tortola

Sint-Maarten
Antigua

Martinique

La Romana

Saint-Lucia

Martinique

Tobago

HET SPROOKJE VAN DE ANTILLEN
Britse Maagdeneilanden & Antillen

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 599

€ 799

€ 949

vanaf

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

700 punten

x3

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 15/01/21 vanuit Guadeloupe. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.
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Martinique

PARELS VAN DE CARAÏBEN Dominicaanse Republiek,

DE MAGIE VAN DE CARAÏBEN
Antillen

van december 2020 tot februari
2021
8 dagen / 7 nachten

Costa Favolosa

Guadeloupe

Saint-Vincent-etles-Grenadines

Dominica

vanuit Guadeloupe

Sint-Maarten

Catalina Island

Barbados

Guadeloupe

Tortola

Costa Favolosa

Punten

Punten

x2

x3

Costa Magica

van december 2020 tot maart 2021
8 dagen / 7 nachten

vanuit Guadeloupe

Total Comforttarief

Britse Maagdeneilanden en Antillen

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 599

€ 799

€ 949

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 08/01/21 vanuit Guadeloupe. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Caraïben

van december 2020 tot maart 2021
8 dagen / 7 nachten

vanuit Guadeloupe

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 599

€ 799

€ 949

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 30/01/21 vanuit Guadeloupe. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Verre Oosten

HERFST 2020 / WINTER / LENTE 2021

Bangkok

TOT

Laem Chabang

€ 300

TEGOED AAN
BOORD*

Koh Samui

Sihanoukville

Phuket
Langkawi
Penang

Kuala Lumpur

Port Klang

Singapore

Bangkok

HET OOSTEN, TUSSEN STRAND EN CULTUUR
Singapore, Maleisië en Thailand

vanuit Singapore

Punten

Punten

x2

x3

HET OOSTEN, TUSSEN STRAND EN CULTUUR
Singapore, Maleisië, Thailand en Cambodja

van november 2020
tot april 2021

Costa Mediterranea

Total Comforttarief

Route 1

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

vanuit Singapore

€ 759

€ 919

€ 1 049

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 14/11/20 vanuit Singapore. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

HET OOSTEN, TUSSEN STRAND EN CULTUUR
Thailand, Cambodja, Singapore en Maleisië

van november 2020
tot april 2021

Costa Mediterranea

8 dagen / 7 nachten

Route 2

BINNEN

BUITEN

BALKON

vanaf

vanaf

vanaf

€ 759

€ 919

€ 1 049

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 05/12/20 vanuit Singapore. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

van november 2020
tot april 2021

Costa Mediterranea
vanuit Singapore

8 dagen / 7 nachten

Total Comforttarief
Punten

Punten

x2

x3

15 dagen / 14 nachten
BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 1 609

€ 1 909

€ 2 159

vanaf 1 400
punten

vanaf 2 100
punten

vanaf 2 450
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 14/11/20 vanuit Singapore. Deze
prijzen zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de
Verblijftaks aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit
kan worden betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

* Meer informatie op pagina 5.

Verre Oosten

Route 1
Route 2

21

Emiraten

HERFST 2020 / WINTER 2021

De verschillende facetten
van de Emiraten
Wat is een wolkenkrabber, anders dan een
door de mensheid bedachte uitdaging in haar
pogingen de grenzen te verleggen? Tientallen
zult u er zien tijdens onze vakantie aan de
oude Perzische Zee, maar als u even uw ogen
laat afdwalen van hun toppen, dan kunt u de
woestijn rondom bewonderen.
Dubai onthult zijn kosmopolitische ziel, Muscat
zijn handelsgeest, Doha zijn prachtige Museum
van Islamitische Kunst. En in Abu Dhabi zijn er
te veel activiteiten om op te noemen...

Dubai 2

Doha

Abu Dhabi 2
Muscat 2
TOT

€ 150

TEGOED AAN
BOORD*

* Meer informatie op pagina 5.

VAN ZAND TOT WOLKENKRABBER
Dubai, Oman, Qatar en de Emiraten

Costa Diadema

van oktober 2020 tot maart 2021
8 dagen / 7 nachten

vanuit Dubai

Total Comforttarief
Punten

Punten

Dubai
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Emiraten

x2

x3

BINNEN

BUITEN

vanaf

vanaf

BALKON
vanaf

€ 689

€ 869

€ 999

vanaf 700
punten

vanaf 1 050
punten

vanaf 1 225
punten

bij reservering vooraf
www.costacruises.nl

Prijs incl. btw per persoon vanaf twee personen in Total Comfort, afhankelijk van de
gekozen hutcategorie: binnen, buiten en balkon voor 12/12/20 vanuit Dubai. Deze prijzen
zijn inclusief havenbelastingen- en heffingen, het 'Brindiamo'-drankpakket en de Verblijftaks
aan boord (à € 10/dag per volwassene/tiener en € 5/dag per kind) dat vooruit kan worden
betaald of dagelijks aan boord kan worden afgeschreven.

Costa Toscana

Dubai

Start van de boekingen
zomer 2021 en winter 2022
Wacht niet langer en ontdek de grote cruises van de Costa Luminosa,
onze oosterse uitstapjes te midden van de mysteries van Dubai en
Muscat, maar ook nieuwe routes aan boord van de Costa Diadema, van
waaruit u de natuurlijke rijkdom van de Noorse fjorden kunt bewonderen.
Voor geschiedenisliefhebbers bieden wij een uitzonderlijke route aan, van de
overblijfselen van het oude Griekenland tot de eeuwenoude monumenten van
Jeruzalem. En als u er altijd al van gedroomd heeft om een wereldreis te maken,
ontdek dan meteen onze route voor 2022 voor deze uitzonderlijke reis.
We kondigen ook met trots ons nieuwe schip aan: de Costa Toscana. De inzet van
Costa op het gebied van duurzaam toerisme blijkt uit het gebruik van vloeibaar
aardgas (LNG) als brandstof, de 'schoonste' fossiele brandstof ter wereld. Een
geavanceerde technologie die perfect past bij de Italiaanse tradities, die zo duidelijk
in het ontwerp van het schip te zien zijn. De Costa Toscana is een eerbetoon aan de
kunststeden, de onvergetelijke uitzichten en de gastronomische en enologische traditie
van de regio waarvan het schip de naam draagt, en zal zowel nieuwe als doorgewinterde
cruisepassagiers verrassen. Wilt u niet als een van de eersten dit echte drijvende paleis
ontdekken?

Stavanger

Jeruzalem

Istanbul

23

Grote cruises

WINTER 2021 / 2022

Livorno/

Florence

Livorno/

Savona Venetië
Split
Istanbul
Marseille
Napels
Barcelona
Rhodos
Antalya
Valencia
Limassol
Catánia
Haifa
Valletta/
Malta
Kuşadası
Piraeus/
Athene
Heraklion

Droomt u ervan om de winter in de zon door te brengen?
Laat u overtuigen door een van onze vier nieuwe
Grote Cruises aan boord van de Costa Luminosa. Deze
prachtige routes nemen u mee op een ontdekkingstocht
naar de culturele, gastronomische en natuurlijke schatten
van de Middellandse Zee. Laat het prachtige Istanbul, de
poort naar het Oosten, al zijn geheimen aan u onthullen.
Ontsnap even aan de dagelijkse realiteit en laat u
verrassen door de adembenemende landschappen van
Marokko, de Canarische Eilanden of de Azoren. Aan de
andere kant van de Atlantische Oceaan kunt u genieten
van de zon van het Caribisch gebied en Florida, en een
bezoek brengen aan de must-sees New York en Boston.

Ajaccio
Catánia

Civitavecchia/

Rome
Napels

Istanbul
Antalya
Haifa

Valletta/

Malta

Piraeus/

Athene

ROUTE 1
Spanje, Malta, Griekenland, Cyprus, Israël, Turkije,
Kroatië en Italië

Heraklion
REIS
MET EEN
UPGRADE!*

ROUTE 2
Spanje, Malta, Griekenland, Israël, Turkije,
Griekenland en Italië

Costa Luminosa

25 november 2021

Costa Luminosa

9 januari 2022

vanuit Barcelona

32 dagen / 31 nachten

vanuit Barcelona

22 dagen / 21 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille, Savona of Rome

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille, Savona of Rome

Efese

Neem voor meer informatie contact op met uw
reisbureau of ga naar www.costacruises.nl
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Barcelona

REIS
MET EEN
UPGRADE!*

Malta

4 compleet nieuwe,
onvergetelijke routes

Florence
Savona
Marseille

Grote cruises

Rome
* Meer informatie op pagina 5.

Grote cruises

WINTER 2022

Livorno/

Florence
Savona
Marseille

Civitavecchia/

Rome
Praia da Vitória
Barcelona
Napels
Lissabon
Valencia
Catánia
Ponta Delgada
Cadix
Malaga
Valletta/
Madeira
Malta
Casablanca
Tenerife
Puerto del Rosario
Las Palmas
Lanzarote
REIS
MET EEN
UPGRADE!*

Savona
Marseille

Boston

Barcelona

New York
Ponta Delgada

Lissabon
Tanger

Port Everglades

Grand Turk

Venetië

Amber cove
Tortola

Sint-Maarten

Valletta/

Malta

Tenerife
REIS
MET EEN
UPGRADE!*

Antigua

ROUTE 4
Spanje, Marokko, Antillen, Britse Maagdeneilanden,
Turks- en Caicoseilanden, Dominicaanse Republiek,
Verenigde Staten, Portugal, Italië en Malta

ROUTE 3
Spanje, Marokko, Canarische eilanden, Kaapverdië,
Portugal, Malta en Italië

Costa Luminosa

31 januari 2022

Costa Luminosa

6 maart 2022

vanuit Barcelona

35 dagen / 34 nachten

vanuit Barcelona

43 dagen / 42 nachten

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille, Savona of Rome

Mogelijkheid om in te schepen in Marseille, Savona of Rome

Tenerife
* Meer informatie op pagina 5.

New York

Grote cruises
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Uittreksel uit Algemene verkoopvoorwaarden Costa Crociere S.p.A. 2020
VAN TOEPASSING OP DE CRUISEOVEREENKOMSTEN DIE MET INGANG VAN

bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling gedaan, die gelijk is aan

3.3. Het vervoersbewijs, dat is het wettelijke document dat recht geeft op

12 DECEMBER 2019 WORDEN AFGESLOTEN

het bedrag dat wordt vermeld in de referentiecatalogus en in geen geval

toegang tot het schip, zal pas na betaling van het gehele bedrag aan de

minder dan 25% van de prijs, inclusief de totale voorziene inschrijfkosten.

passagier worden verstrekt, op voorwaarde dat de volgende gegevens

Het saldo moet uiterlijk 31 dagen vóór vertrek zijn betaald, met uitzondering

worden ingevuld: (i) geboortedatum en -plaats van de klanten, (ii) nummer,

van het Basic-, Light- en Last Minute-tarief (details art. 8.3) en de World

datum en plaats van afgifte, vervaldatum van het paspoort of nationale

Tours, waarvoor het saldo uiterlijk 90 dagen vóór vertrek moet zijn betaald.

identiteitskaart, volgens de geldende regelgeving, (iii) het persoonlijke

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van het contract en
vormen een aanvulling op de bepalingen van de Toeristische Pakketrichtlijn
en het Verdrag van Athene van 1974, met betrekking tot het vervoer over
zee van passagers en hunagiers en bagage, zoals gewijzigd door haar
protocol uit 2002, indian van toepassing met betrekking tot de verkoop van

3.1.1. In het kader van de rechtstreekse verkoop van Costa via Internet

pakketreizen en aanverwante reisdiensten (“de Wet”).

op websiteswww.costacroisieres.be of www.costacruises.nl, wordt voor

Wij wijzen u erop dat de algemene voorwaarden van tijd tot tijd worden
aangepast, afhankelijk van de wijziging van de geldende wettelijke vereisten,
en daarom adviseren we onze klanten om zich op de hoogte te stellen van de
op het moment van de reservering geldende versie, die tot uw beschikking
staat op onze site www.costacroisieres.be, www.costacruises.nl of op uw

mobiele nummer van elke volwassene die aan de cruise deelneemt en die
in geval van nood kan worden gebeld.

de tarieven Total Comfort en Deluxe bij het sluiten van het contract een

3.4. Betalingen die bij het reisbureau worden gedaan, zijn pas van kracht,

aanbetaling gedaan, die gelijk is aan het bedrag dat wordt vermeld in de

wanneer de bedragen daadwerkelijk bij de vervoerder zijn bijgeschreven.

referentiecatalogus en in geen geval minder dan 35% van de prijs, inclusief
de totale voorziene inschrijfkosten, waarbij het saldo uiterlijk 31 dagen vóór
vertrek moet zijn betaald.

3.5. Voor betalingen met betrekking tot rechtstreekse aankopen (telefonisch
op 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) of op websites van
Costa Croisières gedaan: www.costacroisieres.be of www.costacruises.

3.1.2. Voor alle overeenkomsten die zijn gereserveerd tegen Basic- en Light-

nl), kan de passagier een van de volgende twee betaalmethoden kiezen,

tarieven, wordt een aanbetaling gedaan gelijk aan het bedrag dat wordt

inclusief de respectievelijke annuleringsvoorwaarden: i) overschrijving,

vermeld in de referentiecatalogus en in geen geval minder dan 35% van de

exclusief betaling door een maandelijks bedrag genoemd in artikel 3.1.3;

prijs, inclusief de totale voorziene inschrijfkosten, waarbij het saldo uiterlijk

ii) creditcard, binnen de limieten en op de voorwaarden vermeld in de

COSTA Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, 48 16121 Genua, Italië (GE)

90 dagen vóór vertrek moet worden betaald.

volgende artikelen.

Div. Nr. 1085/3272 op 30/03/1988

3.1.3. Bij overeenkomsten die meer dan 60 dagen vóór vertrek telefonisch

3.6.

zijn vastgelegd via 0800.89.125 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) [gratis

overeenkomsten die ten minste 10 dagen vóór vertrek zijn gesloten; voor

nummers, 24u/7d] of op de Costa Croisières-website, kan de passagier,

overeenkomsten die op een later tijdstip en tot 2 dagen vóór vertrek

niettegenstaande bepalingen en bedragen zoals gedefinieerd in 3.1,

worden gesloten, en voor overeenkomsten die maandelijkse betalingen

1.1. Op deze cruiseovereenkomst zijn niet alleen de Algemene Voorwaarden

3.1.2 van deze algemene voorwaarden, ervoor kiezen om de betaling uit

op grond van artikel 3.1.3 bevatten, wordt alleen betaling per creditcard

van toepassing, maar ook de aanvullende voorwaarden, die eventueel

te voeren in maandelijkse renteloze termijnen. De passagier kan ook het

geaccepteerd.

in folders, brochures en catalogi van de vervoerder, alsmede elke andere

aantal maandelijkse betalingen dat moet worden uitgevoerd vastleggen

documentatie die door de vervoerder, de maatschappij Costa Crociere

tussen een minimum van 2 en een maximum van 5 termijnen, afhankelijk

S.p.A., aan de passagier wordt geleverd.

van de boekingsdatum. In geval van maandelijkse betalingen, dient het

vestiging van het reisbureau.

TECHNISCHE ORGANISATIE

1. TOEPASBARE WET

1.2. De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing indien wij
pakketreizen aanbieden of verkopen als zijnde organisator, zoals ze gelden

bedrag van iedere storting alleen met een creditcard te worden gedaan,
zodat de maandelijkse betaling automatisch van de creditcard wordt

Betaling

per

bankoverschrijving

is

alleen

toegestaan

voor

3.7. Als het contract is afgesloten op websites van Costa Croisières www.
costacroisieres.be of www.costacruises.nl, kan de aanbetaling of het totale
bedrag (indien de overeenkomst minder dan 31 dagen vóór vertrek is
afgesloten) alleen met een creditcard worden betaald.

afgeschreven. Betaling door middel van maandelijkse overmaking geldt niet

3.8. In alle gevallen dienen de betalingen door de passagier conform de

voor reserveringen met Last Minute-tarieven, noch voor de World Tours,

precieze aanwijzingen van de organisator gedaan te worden, zoals bepaald

noch voor de grote cruises.

in de bovengenoemde clausules 3.5 en 3.7.

van Athene uit 1974, met betrekking tot het vervoer over zee van passagiers

3.1.4. Voor de contracten die binnen 30 dagen vóór het vertrek zijn

en hun bagage, zoals gewijzigd door haar protocol uit 2002, indien van

3.9. Alle betalingsvoorwaarden worden beschouwd als essentieel, en

afgesloten, zal het gehele bedrag bij reservering worden overgemaakt, in

toepassing.

daarom zal nalatigheid bij de betaling van bovengenoemde bedragen, en/

één enkele afrekening.

of het niet-ontvangen van de verschuldigde bedragen door de organisator,

volgens nationale, communautaire en internationale regels met betrekking
tot de rechten van de passagiers, de verantwoordelijkheid van vervoerders
van passagiers op zee in het geval van een ongeval en volgens de Conventie

3.2. Het niet-nakomen van de bovengenoemde betalingen op de
3. BETALINGEN
3.1. In het kader van de rechtstreekse telefonische verkoop van Costa via
telefoonnummer 080.08.91.25 (België) of 0900.040.12.76 (Nederland) wordt
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vastgestelde data vormt een schending, beschreven in een uitdrukkelijke
ontbindingsclausule van het contract, die kan resulteren in een automatische

door toepassing van de bovengenoemde clausules, een inbreuk vormen
die kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst en het betalen van een
schadevergoeding voor door de organisator geleden gevolgschade.

ontbinding van de overeenkomst, met uitsluiting van de vergoeding voor

3.10. Voor World Tours en de grote cruises dient een verplichte aanbetaling

door de vervoerder geleden gevolgschade.

ter hoogte van 15% van de totaalprijs van het dossier te worden gestort

Samenvatting Algemene Verkoopvoorwaarden 2019-2020

zodra het reserveringsdossier wordt bevestigd en het bedrag dient uiterlijk

- ervan uitgaande dat (ii) er geen prijsverhoging wordt toegepast voor

- brandstofkosten voor reguliere vluchten: gebruik van de rubrieken “YQ”

90 dagen vóór vertrek te worden betaald.

de prijsstijging in brandstofkosten lager dan 8%. Voor verhogingen van

belasting of “YR” belasting opgelegd in de GDS op 1 november 2019. De

brandstofkosten gelijk aan 8%, wordt de prijs van de minimumcategorie van

volgende wisselkoers wordt gebruikt: 1 EUR = 1,1 USD;

3.11. Late betaling door een professionele debiteur: In het geval een
betalingstermijn wordt toegekend op de factuur, is een professionele
debiteur van de verschuldigde tegoeden aan Costa Crociere S.p.A., die niet op
tijd overgemaakt zijn, automatisch aansprakelijk voor een schadevergoeding
van 12% wegens herstelkosten met een minimum van 50 euro.

de referentiecruise zoals gepubliceerd in de catalogus (met uitzondering
van eventuele vluchten, transfers, belastingen, havenbelastingen en
inschrijvingskosten en toeristenbelasting voor verblijf aan boord) verhoogd
met 3% (bijv.: als de brandstof met 8% wordt verhoogd, dan wordt de prijs
van de cruise (maritieme deel) verhoogd met 3%; als hij met 12% wordt

We stellen u op de hoogte dat bepaalde prijzen uit de tariefoverzichten
wellicht niet meer geldig zijn op het moment dat u deze publicatie
raadpleegt. We adviseren u om de best beschikbare prijzen te controleren
bij het reisbureau of op www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl.

verhoogd, dan zal de prijsverhoging van de cruise 3,6% zijn). De verhoging

4.5. De gecommuniceerde prijs op het moment van de reservering kan

4. TARIEVEN

wordt op dezelfde manier toegepast en zonder onderscheid op alle

gewijzigd worden afhankelijk van het aantal gasten in de hut.

4.1. De prijzen op de website zijn inclusief alles wat uitdrukkelijk vermeld

vanaf de homepage van www.costacroisieres.be of www.costacruises.nl.

staat op het contractformulier dat door de Passagier is afgesloten op
het moment van de bevestiging van zijn dossier. Prijzen zijn inclusief
havenbelastingen en kosten. Het servicekosten en andere diensten die
niet in de productbeschrijving worden genoemd, zijn uitgesloten van
de voorgestelde prijzen. Voor alle tarieven (Deluxe, Total Comfort, Basic,
Last Minutes en promotieaanbiedingen) en de World Cruises (volledig of
in delen) kan het verplichte Verblijf aan boord-pakket, afhankelijk van de
boekingsmethode, op drie manieren door de klant worden betaald: (1)
vooruitbetaling per telefoon, door te bellen naar 080.08.91.25 (België)
of 0900.040.12.76 (Nederland), (2) die dagelijks aan boord worden
gedebiteerd met het saldo en de factuur aan het einde van de cruise, (3)
vooruitbetaling via het reisbureau in geval van een reservering bij het
reisbureau. Het bedrag van de Servicekosten hangt af van de bestemming
en de valuta aan boord (op elke cruise is het toegestaan om de diensten te
betalen in slechts één valuta, de dollar of de euro, gedefinieerd als “valuta
aan boord” en die varieert afhankelijk van het geografische gebied van de
cruise). De Servicekosten zijn minimaal 10€/nacht per volwassene ouder
dan 14 jaar, 5€ per kind van 4 tot 14 jaar (of 12 op de neoRomantica) en
gratis voor kinderen onder de 4 jaar.
4.2. De catalogus geeft een ‘vanaf’ richtprijs, ook wel ‘Total Comfort tarief’

passagiers van de betreffende cruise. De online catalogus is te raadplegen
Wat de Emission Trading Scheme (ETS - “koolstofheffing”) beschreven in het
Italiaanse wettelijke decreet 257/2010 betreft, mits dergelijke voorwaarden
zich voordoen dan komt de belasting die de passagier moet betalen voor
elke gemaakte chartervlucht, gedebiteerd door de vervoerder, overeen
met het product van brandstoftonnen voor het vliegtuig verbrand per
plaats/rotatie [A], van de “gemiddelde marktwaarde” van de vervuiling
in de maand ervoor, zoals gecommuniceerd door de vervoerder, n-1 [B],
en met een coëfficiënt van 3,15 [C]. De gemiddelde marktwaarde van

de vervoerder niet in staat is om een gelijke of superieure cruise voor te
stellen, dan heeft de passagier het recht op terugbetaling van het verschil.

van 4 tot 5 u Canarische Eilanden, Jordanië 0,1555; van 5 tot 7 u Kaapverdië,
Arabische Emiraten 0,2440; van 7 tot 8 u Kenia, Tanzania 0,3914; van 8 tot
9 u Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Jamaica 0,4392; van 9 tot 10
u Brazilië, Malediven, Madagaskar 0,4759; van 10 tot 11 u Cuba 0,5022;
meer dan 11 u Japan, Mexico 0,5307. Bijvoorbeeld: reis met bestemming
Guadeloupe, uitgaande van een ETS marktwaarde gelijk aan € 6,90 - 0,4392
ton [A] x 6,90 euro [B] x coëfficiënt 3,15 [C] = € 9,55 R/T (ong. € 4,77 per
traject).

gasten, en de passagier de enige is die de hut bezet, is de passagier een
toeslag voor een eenpersoonshut verschuldigd.
N.B.: De aangegeven prijzen in de tariefschema’s van deze catalogus komen

die zijn inbegrepen in de toeristische aanbieding, zoals de passagiers- en

- kosten van brandstof voor aandrijving van het schip: 271,28 EUR (metrische

dat (i) er sprake is van een vlucht, aan het verschil tussen de berekende
transportkosten volgens de maatstaven aangegeven in de “N.B.” hieronder,

bedrag op het moment van ontbinden.

Griekenland, Turkije 0,0968; van 3 tot 4 u Israël, Portugal, Rusland 0,1380;

tot stand volgens de volgende voorwaarden:

schommeling in de prijs van het aanbod zal gelijk zijn: - ervan uitgaande

een andere cruise, of een vergoeding ontvangen van het al overgemaakte

zonder toeslag) te hebben als de cruise die aanvankelijk was gepland. Als

voortstuwen van het schip, iii) de rechten en belastingen op de diensten
uitstapbelastingen, landingsrechten in havens en op luchthavens. De

de passagier de overeenkomst wil ontbinden, kan hij gebruikmaken van

vervoerder, is als volgt: tot 2 u Italië, Europa, Balearen 0,0701; van 2 tot 3 u

Als ingeval van terugtrekking of annulering van de reis door bepaalde

kosten voor luchttransport, ii) de brandstofkosten noodzakelijk voor het

dan kan de passagier de overeenkomst gratis ontbinden. In het geval dat

De vervangende cruise dient een gelijke of superieure waarde (maar

4.3. De in de catalogus aangegeven prijzen kunnen tot 20 dagen

het moment van publicatie van het programma, in verband met i) de

van de wijziging van een belangrijk onderdeel, conform artikel 5.1 hierboven,

hoeveelheid brandstof verbruikt per passagier, zoals verklaard door de

4.4. De prijzen zijn per persoon.

prijsstijgingen vergeleken met de gegevens die beschikbaar waren op

7.1. Als de vervoerder de passagier op de hoogte stelt (via het reisbureau)

ETS is openbaar en kan op www.bluenext.eu worden geraadpleegd. De

genaamd op basis van de categorie Classic.

vóór de vastgestelde vertrekdatum gewijzigd worden, als gevolg van

7. ANNULEREN DOOR DE PASSAGIER

7.2. Bij annuleren van de cruise door de passagier om andere redenen
dan de redenen die genoemd zijn in de vorige paragraaf, dan worden de
volgende boetes opgelegd:
Tarif Deluxe en Total Comfort
• Tot 45 dagen vóór vertrek: 50 EUR
• Vanaf 44 tot 30 dagen vóór vertrek: 25% van de totale prijs
• Vanaf 29 tot 15 dagen vóór vertrek: 50% van de totale prijs
• Vanaf 14 tot 5 dagen vóór vertrek: 75% van de totale prijs
• Vanaf 4 dagen tot de dag van vertrek/ingeval van niet verschijnen: 100%
van de totale prijs
Tarief Basic
•T
 ot 45 dagen vóór vertrek: 25%
• Vanaf 44 tot 30 dagen vóór vertrek: 50% van de totale prijs

ton Platts IFO 380 gemiddeld van Genua in de maand november 2019). -

• Vanaf 29 tot 15 dagen vóór vertrek: 75% van de totale prijs

brandstofkosten van chartervluchten: Jaf (Jet Fuel Aviation) 550 USD per

• Vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek/ingeval van niet verschijnen: 100%

metrische ton;

van de totale prijs

en de van kracht zijnde kosten op de dag van vertrek;
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Last minute prijs/Last minute tarief

zonder verplicht te zijn om een extra compensatie te bieden als a) het

verlopen van de termijn voorzien in artikel 7.1, dan wordt dit beschouwd

• 100% van de totale prijs

aantal personen dat de reis aanschaft lager is dan het minimum zoals

als ontbinding door de passagier en als een nieuwe reservering van de
vervanger. De passagier die ontbindt is dus verplicht om de bedragen zoals

De passagier die gedurende de 4 dagen voorafgaand aan het vertrek

voorgeschreven in de overeenkomst en indien de organisator de passagier
uiterlijk inlicht over de annulering (i) twintig dagen vóór het begin van de

beschreven in artikel 7.2 te betalen en de vervangende passagier om het

reis bij een vakantie van meer dan zes dagen, (ii) zes dagen vóór het begin

totale verschuldigde bedrag te betalen.

annuleert of die niet op tijd bij het vertrek verschijnt of de reis onderweg
afbreekt om welke reden dan ook, heeft geen recht op teruggave en dient
de volledige prijs te betalen.

van de reis bij een vakantie van twee tot zes dagen; iii) achtenveertig uur
vóór het begin van de reis voor vakanties van minder dan twee dagen; b)

Voor de World Tours geldt: bij annulering van de cruise door de passagier
om andere redenen dan die genoemd zijn onder artikel 7.1 worden de
volgende boetes opgelegd:

de organisator niet in staat is om de overeenkomst na te komen op grond

10. VERPLICHTINGEN VAN PASSAGIERS

van uitzonderlijke onvermijdelijke omstandigheden en de passagier van

10.1. Voordat de overeenkomst afgesloten wordt, brengt de vervoerder de

de ontbinding verwittigt zonder onnodige vertraging vanaf het begin van
de reis.

ANNULERINGSDATUM VÓÓR DE
VERTREKDATUM VAN DE CRUISE

WORLD TOURS
(volledig of gedeeltelijk)

Tot 90 dagen

15%

Vanaf 89 tot 60 dagen

25%

Vanaf 59 tot 55 dagen

50%

Vanaf 54 tot 50 dagen

75%

Minder dan 50 dagen

100%

passagiers op de hoogte van de algemene voorwaarden met betrekking
tot de administratieve, gezondheids- en douaneformaliteiten in het land
van bestemming. De passagier wordt geacht zich zorgvuldig aan deze

9. VERVANGINGEN

formaliteiten te houden en de kosten ervan voor zijn rekening te nemen.
Het is belangrijk dat de passagier in het bezit is van zijn eigen paspoort

(Behalve bij de World Tours, en de reserveringen met Basic, Light en Last

of een ander rechtsgeldig nationaal reisdocument, afhankelijk van zijn

Minute tarieven)

nationaliteit, voor alle landen die op de reisroute liggen alsmede verblijfsvisa

9.1. De passagier die niet in staat is om van de reis te profiteren kan zich laten
vervangen door een andere persoon, op voorwaarde dat: a) de vervoerder
er schriftelijk minstens 7 werkdagen vóór de datum van vertrek van op

en doorreisvisa en eventueel noodzakelijke gezondheidsverklaringen. De
passagier is verplicht om zich vóór vertrek ervan te verzekeren dat hij in het
bezit is van geldige administratieve en gezondheidsdocumenten (paspoort,
visa, gezondheidsverklaring, inentingen, etc.) en hier gedurende de gehele

onvermijdelijke

de hoogte wordt gebracht, en dat deze op dat moment ook de berichten

omstandigheden voorkomend op de plaats van bestemming of in een

van de gegevens van de gevolmachtigde ontvangt; b) er geen redenen zijn

buurland die een belangrijke impact hebben op de uitvoering van de

die verband houden met het paspoort, met visa, gezondheidscertificaten,

Reglement voor minderjarigen: er wordt geadviseerd dat ouders hun

pakketreis of op het vervoer van passagiers naar de bestemming, heeft de

accommodatie in een hotel, transportdiensten of anders die een andere

trouwboekje meenemen. Wanneer de minderjarige met één van zijn/

passagier het recht om de overeenkomst te ontbinden vóór het begin van

persoon dan de passagier die annuleert, verhinderen om van de reis

haar ouders reist, kunnen sommige landen bovendien een bewijs vragen

de reis, zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn en met terugbetaling

gebruik te maken; c) de vervangende passagier het eventueel in de

van de toestemming van de andere ouder. Wanneer de minderjarige

van het volledige bedrag dat is betaald voor de vakantie, maar zonder recht

catalogus voorziene bedrag stort op de rekening van de vervoerder voor de

alleen reist of vergezeld wordt door een derde persoon, dan moet hij/zij

op enige andere vorm van vergoeding.

gemaakte kosten voor vervanging.

in het bezit zijn van een bewijs van toestemming om het land te verlaten

7.4 Wat reserveringen die telefonisch zijn gedaan via 080.08.91.25 (België)

9.2. In dat geval dient de passagier een bedrag van 50 euro over te maken.

of 0900.040.12.76 (Nederland) of online op www.costacroisieres.be of

Bovendien is hij samen met de gevolmachtigde verantwoordelijk voor de

www.costacruises.nl betreft, conform de wet, heeft de passagier hiervoor

betaling van het resterende bedrag en van het bedrag aangegeven in artikel

het recht om de overeenkomst van de pakketreis te ontbinden binnen de

7.1, c) hierboven.

7.3

Conform

de

wet,

ingeval

van

bijzondere

vijf dagen die volgen op ondertekening van de overeenkomst of, indien
later, vanaf de datum waarop hij de contractvoorwaarden en de voorlopige
informatie heeft ontvangen, zonder een boete te betalen en zonder
verplicht te zijn om een reden op te geven. Ingeval van aanbiedingen tegen

9.3. Het vervoersbewijs mag enkel worden overgedragen in het geval van
vervanging zoals beschreven in de overeenkomst, conform de voorgaande
paragrafen.

prijzen die lager liggen dan de oorspronkelijke prijzen heeft de passagier

9.4. Als de vervanging van de passagier niet wordt geaccepteerd, hoewel

niet het recht om zich terug te trekken. In dergelijke gevallen specificeert de

dit is geformuleerd in de voorwaarden van artikel 7.1, door de leverancier

organisator de prijsvermindering en verwijst hij specifiek naar het feit dat

van bepaalde diensten inbegrepen in de pakketreis, dan kan de vervoerder

de passagier geen herroepingsrecht heeft.

hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden, met uitzondering
van de verplichting om deze niet-acceptatie van de passagier tijdig te

8. ANNULEREN DOOR DE ORGANISATOR
8.1 De organisator kan zich terugtrekken uit de overeenkomst van de
pakketreis en de passagier het volledige bedrag voor de reis terugbetalen
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reis over te beschikken.

en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort
of verblijfsvergunning) met handtekening van de ouder die toestemming
gegeven heeft voor zijn/haar verlaten van het land en een kopie van een
geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning)
van de ouder die getekend heeft voor deze toestemming. Naast deze
documenten moeten minderjarigen in ieder geval in het bezit zijn van een
geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of individueel paspoort binnen de
Europese Unie, individueel paspoort voor reizen buiten de Europese Unie)
en, indien nodig, van een geldig visum.
De vervoerder kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden
voor hypothetisch te laat komen, weigeren aan boord te gaan, een bepaald
land niet in mogen, een annulering of afbreken van een reis als de passagier
niet voldaan heeft aan de administratieve en douaneformaliteiten

communiceren.

of gezondheidsverklaringen. De passagier is verplicht alle kosten te

9.5. Als de vervanging toe te schrijven is aan redenen anders dan het

douaneformaliteiten of gezondheidsverklaringen. De vervoerder vergoedt

objectieve onvermogen van de passagier om gebruik te maken van
de reis, of als de vervoerder ervan op de hoogte wordt gebracht na het
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voldoen die voortkomen uit het niet respecteren van administratieve en
de reis in dat geval niet en biedt ook geen vervangende reis aan. Wanneer
een verblijf afgebroken wordt om bovenstaande redenen, zal de vervoerder

de repatriëring van de passagier regelen in de wetenschap dat de kosten

overeenkomst staan, of die diensten nu geleverd worden door hemzelf of

normen met betrekking tot dienstverlening waarbij de schade veroorzaakt

door deze laatste betaald zullen worden.

door andere dienstverleners op reisgebied, onverminderd het recht van

is door het niet leveren van de diensten.

10.2. De passagier wordt geacht zich zodanig te gedragen dat hij de

beroep tegen deze laatste.

16.2. Als de vervoerder dezelfde is als de reder en/of de eigenaar en/of de

veiligheid, de rust en het reisplezier van andere reizigers niet verstoort. Hij

Echter, de vervoerder wordt vrijgesteld van het geheel of een gedeelte van

verhuurder van het cruiseschip dan gelden de regels van het Reglement

moet de normale huisregels respecteren en met algemene voorzichtigheid

zijn verantwoordelijkheid als hij het bewijs kan leveren dat de schade toe te

(CE) nr. 329/2009 of van de Conventie van Londen van 19-11-1976 en de

omgaan met alle voorzieningen. Er wordt van hem verwacht dat hij de

schrijven is aan de reiziger, of aan een derde persoon die niet bekend is met

latere amendementen daarvan.

administratieve en wetgevende bepalingen betreffende de reis respecteert.

het uitvoeren van diensten op reisgebied zoals dat in de overeenkomst staat

10.3. Het is verboden voor de passagier om koopwaar, levende dieren,

en het gevolg is van een onvoorspelbare of onvermijdelijke gebeurtenis, of
aan buitengewone of onvermijdelijke omstandigheden.

22. CLAIMS EN AANGIFTE

of gevaarlijke stoffen mee te nemen aan boord zonder schriftelijke

Wanneer een organisator of een winkelier schadevergoeding betaalt, iets

22.1. Op straffe van verval dient de passagier schriftelijk te verklaren, in

toestemming van de vervoerder.

van de prijs afhaalt of andere rekeningen vereffent waar hij verantwoordelijk

wapens,

munitie,

explosieven,

snel

ontvlambare

artikelen,

giftige

10.4. De passagier is verplicht alle schade van de vervoerder, ontstaan door
het negeren van bovenstaande verplichtingen, te vergoeden. De passagier
is met name verantwoordelijk voor de kosten van alle schade veroorzaakt

voor is, kan hij schadevergoeding vragen aan derden omdat die bijgedragen
hebben aan het initiatief van compensatie, prijsreductie of andere
verplichtingen.

de vorm van een claim aan het reisbureau, dat deze laatste in gebreke is
gebleven bij het uitvoeren of organiseren van de cruise, op het moment
dat het zich voordoet, of als dit onmogelijk is, in de eerste twee maanden
volgende op de datum van terugkeer volgens plan in de plaats van vertrek.

aan het schip, aan de inrichting en het materiaal, schade toegebracht aan

15.2. Conform de wettelijke bepalingen, als internationale overeenkomsten

medepassagiers en aan derden, en de passagier is ook verantwoordelijk

de voorwaarden onderschrijven waarin een compensatie verschuldigd is

voor de kosten van boetes en extra uitgaven die de vervoerder of het

door een dienstverlener op reisgebied die deel uitmaakt van een reis of

reisbureau moet betalen aan havenautoriteiten, douanebeambten, zorg-

verblijf of het bedrag van compensatie laag houdt, gelden dezelfde grenzen

of andere autoriteiten in alle tijdens de cruise bezochte landen.

voor de organisator of winkelier.

10.5. De passagier is verplicht om aan de vervoerder al zijn documenten,

Vanaf dat moment wordt de in het geding gebrachte aansprakelijkheid van

informatie en papieren te leveren die nodig zijn voor het uitoefenen van

de vervoerder beperkt door het toepassen van de internationale conventies

persoonsgegevens die u, als belanghebbende, met ons hebt gedeeld:

het subrogatierecht van de vervoerder (conform de laatste paragraaf van

en communautaire normen, met name die betreffende maritiem vervoer

a) Bij de aankoop van een toeristisch pakket;

artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, hier aanwezig) jegens derden

en luchtverkeer.

verantwoordelijk voor de eventuele schade die hij heeft geleden. Hij is
bovendien verantwoordelijk ten opzichte van de vervoerder voor schade
veroorzaakt door het recht van subrogatie.

24. BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Costa Crociere S.p.A. (hierna ook “Costa Crociere “), als verantwoordelijke
van de behandeling, volgens artikel 13 van het Europees reglement
bescherming persoonsgegevens 679/2016 (hierna ook wel “GDPR”),
verstrekt de volgende informatie betreffende de behandeling van

b) In het kader van cruises (bijvoorbeeld gedane aankopen);

15.3. Alle aansprakelijkheidsvrijstellingen of -beperkingen, -verdedigingen

c) De registratie op de website en/of applicatie van Costa Crociere of het

en -uitzonderingen die de vervoerder kan aanvoeren op grond van

verstrekken van de aanwezige module op de website van Costa Crociere.

de overeenkomst gelden ook voor iedereen die beschouwd wordt als

10.6. De passagier is verplicht alle informatie aan de vervoerder te

werknemer, bewaker, hulpkracht, tussenpersoon, zzp’er of wat voor

verschaffen die deze nodig heeft om aan zijn eigen verplichtingen te

medewerker dan ook, alsmede voor verzekeraars van de vervoerder.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

15.4. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor een niet-naleving

Zoals de wet voorschrijft, beschikken we over financiële garantie geboden

voldoen inzake veiligheidseisen, in het bijzonder die welke genoemd
staan in de Richtlijn 98/41/C, gewijzigd door de Richtlijn 2002/24/CE en in
nationale teksten die de andere vervangen. Het verzamelen van informatie
(met inbegrip van foto’s) en de behandeling ervan vindt plaats met
toepassing van de principes vastgesteld door Reglement (EU nr. 2016/679,
toepasbaar vanaf 25 mei 2018).
10.7. De passagier is verplicht deel te nemen aan activiteiten (instructies
bestemd voor passagiers) en noodoefeningen die door de organisator

toegeschreven aan een passagier, of aan een derde, die onbekend is met
het verzorgen van diensten die bij de overeenkomst horen of ten gevolge
van buitengewone en onvermijdelijke omstandigheden.
15.5.

De

vervoerder

die

de

passagier

schadeloos

door
Garantie fonds Reizen (GFG)
Metrologielaan 8

heeft

gesteld

wordt gesubrogeerd in recht en daden van deze laatste tegenover

B-1130 Brussel
België

verantwoordelijke derden.

georganiseerd worden aan boord van het schip.
16. GRENZEN AAN SCHADEVERGOEDING
15. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERDER
15.1. Conform wettelijke bepalingen, indien toepasbaar, is de vervoerder
ambtshalve verantwoordelijk voor de uitvoering van diensten die in de

16.1. De schadevergoeding die de vervoerder moet betalen kan in geen
geval hoger zijn dan de schade en de maximum schadevergoeding van het
Reglement (CE) nr. 329/2009 en van de nationaal of internationaal geldende
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Neem regelmatig een kijkje
op costacruises.nl

Volg ons op

Ontdek als eerste ons
laatste nieuws en onze beste
aanbiedingen

