
Kids Sail Free-aanbod en de korting voor de derde en vierde persoon zijn geldig voor nieuwe boekingen tot en met woensdag 15 mei voor afvaarten met Celebrity Edge 
tussen 2 juni en 11 oktober 2019. Kids Sail Free-promo is geldig voor kinderen onder de 18 jaar op de dag van het betaling van het saldo van de reis. Gratis aanbod en 
kortingen slaan op de cruiseprijs, niet op de haventaksen, BTW en Garantiefonds Reizen. Book Now Bonus is geldig voor alle Celebrity Edge-afvaarten tussen 2 juni en 
31 december 2019. Acties zijn combineerbaar met Sail Your Way en de voordelen verbonden aan de formule van niet-recupereerbare voorschotten. Celebrity Cruises 
behoudt zich het recht de actie aan te passen of stop te zetten zonder voorafgaande mededeling. Cruise Connection 7/05/2019.

Boek tot 15 mei aanstaande een afvaart met Celebrity Edge in Europa met vertrek tussen 2 juni en 11 
oktober en neem uw kinderen gratis mee op cruise. Kinderen onder de 18 jaar verblijven gratis als derde en 
vierde persoon in de hut van de ouders. Volwassen die als derde of vierde persoon in de hut meevaren op 
het nieuwste schip van Celebrity Cruises ontvangen een week lang een korting van 50% op de cruiseprijs.
 
Tot 15 mei loopt eveneens nog de Book Now Bonus. De eerste en tweede persoon in een binnenhut ontvangen 
$ 50 boordkrediet per persoon. Wie in een buitenhut of hoger reist, geniet van een boordtegoed van $ 100 
per persoon. Dit moederdaggeschenk is geldig voor alle afvaarten tussen 2 juni en 31 december 2019.
 
Alle acties zijn combineerbaar met de Sail Your Way, drie manieren om uw premium cruise te boeken:

 Sail: kies voor het laagste tarief met een niet-recupereerbaar voorschot.
 Sail Plus: betaal de standaardprijs en geniet van twee voordelen.
 Sail All Included: geniet van vier voordelen.

Voordelen te kiezen uit een Classic drankenpakket, onbeperkt internet, fooien en $ 150 boordkrediet per 
persoon
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