
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 4 voordelen met een Premium drankenpakket.

De eerste en tweede gast genieten bij een reservatie tot 6 september van een extra korting van € 200 per 
persoon in een hut en € 250 in een suite. 
Op een selectie kerst- en nieuwjaarscruises met afvaart tussen 18 en 30 december 2019 verhogen we 
het voordeel tot respectievelijk € 400 en € 500 euro per persoon.

Aanbod geldig voor nieuwe individuele reservaties gemaakt tussen 9 juli en 6 september 2019 voor afvaarten tussen 1 september 2019 en 3 mei 2021. Promotie is geldig voor cruises 
van vier nachten en meer met uitzondering van de Galapagos. De Sail-formule slaat op de goedkoopste prijzencategorie, zonder voordelen en met een niet-recupereerbaar voorschot. 
Gasten die kiezen voor de Sail Plus-formule ontvangen twee voordelen. Wie opteert voor de formule Sail All Included geniet van de vier voordelen. De drie formules zijn beschikbaar 
voor alle huttypes. Wie in een suite verblijft, profiteert sowieso van de vier voordelen. De voordelen slaan op de eerste en tweede persoon in de kajuit. De bijkomende gasten ontvangen 
een korting van 50% op de cruiseprijs, niet op de haventaksen, fooien, BTW en Garantiefonds Reizen. Op reservaties tot 6 september genieten de eerste en tweede gast in een binnen-, 
buiten- en balkonhut van een korting van € 200 per persoon. Wie in een suite reist, ontvangt een prijsvoordeel van € 250 per persoon. Op een selectie eindejaarscruises met vertrek 
tussen 18 en 30 december 2019 bedraagt de korting respectievelijk € 400 en € 500 per persoon. Celebrity Cruises behoudt zich het recht deze promotie aan te passen of stop te zetten 
zonder voorafgaande mededeling. Cruise Connection 08/07/2019.

Boek uw volgende reis met Celebrity Cruises en bepaal zelf uw voordeel, geldig voor alle types van 
accommodatie.

Voordelen eerste en tweede gast: Classic drankenpakket, onbeperkt internet, 
fooien en $ 150 boordkrediet per persoon.

Suitegasten ontvangen de vier voordelen.

Bijkomende gasten in de kajuit genieten van een korting van 50% op de cruiseprijs.

VERLENGD MET EXTRA VOORDEEL

Boeken: 9 juli tot 6 september 2019
Varen: 1 september 2019 tot 3 mei 2021


