
ONTWORPEN VOOR GEWELDIGE 
BESTEMMINGEN

WERELDWIJDE 
CRUISES 2020/21

MIDDELLANDSE ZEE EN NOORD-EUROPA  •  CARAÏBEN  •  CANADA EN NEW ENGLAND

ALASKA  •  ARABISCHE ZEE  •  AZIË  •  AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND  •  HAWAII EN STILLE OCEAAN

PANAMAKANAAL  •   ZUID-AMERIKA  •  GALAPAGOSEILANDEN  •  TRANSATLANTISCH

Merk op: ruimtes, entertainment en activiteiten 
variëren per schip. Kosten kunnen worden 
aangerekend voor bepaald entertainment, activiteiten 
aan boord en specialiteitendiners.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW REISBUREAU.

CONTACTEER UW REISBUREAU 
OF GA NAAR

WWW.CELEBRITYCRUISES.COM EN 
WWW.CELEBRITYCRUISES.BE
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Onze missie is de wereld dichter bij u te brengen. 

Mensen aanmoedigen om over hun eigen grenzen 

naar meer dan 300 bestemmingen op alle zeven 

continenten te varen. Buitengewoon op zee en 

bijzonder aan land, wij zijn Celebrity Cruises en we 

brengen de wereld naar u toe op een manier die u 

nooit zou verwachten. 

WELKOM.
DE WERELD 
LIGT AAN UW 
VOETEN.
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VERTREKHAVENSWAAR IN DE WERELD ONZE SCHEPEN ZICH BEVINDEN
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CELEBRITY CRUISES MAAKT HET VERSCHIL

1. Hoofdzwembad 2. Bovendek The Retreat®

Op een vakantie van Celebrity Cruises verbleken zelfs uw hoogste 

verwachtingen al snel in vergelijking met wat zich dagelijks voor 

uw ogen ontvouwt. Adembenemende landschappen, diverse 

culturen, lokale smaken, dromerige stranden, 'must-see'-locaties 

en nieuwe ontdekkingen.

Van begin tot eind omhullen we u in bekroonde moderne 

luxe – onze onderscheidende mix van stijlvol design, culinaire 

uitmuntendheid, luxueuze accommodatie en intuïtieve service. 

Dag en nacht, aan land en op zee, ervaart u de wereld op een 

manier die u nooit voor mogelijk had gehouden – het soort 

vakantie dat alleen wij u kunnen bieden.

EEN EXTRA  
PORTIE LUXE.
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NIEUW - EDGE-KLASSE

Onze revolutionaire nieuwe klasse van schepen vertegenwoordigt 

een doorbraak in modern luxueus reizen en werpt elke conventie 

omver met een unieke naar buiten gerichte indeling die ervoor 

zorgt dat u gefocust bent op de zee en uw bestemming. 

Door geaccepteerde denkwijzen uit te dagen hebben we 

innovatieve ruimtes gecreëerd zoals de nieuwe Infinite VerandaSM 

hutten waar de binnen- en buitenruimtes met één druk op een 

knop kunnen worden gecombineerd. Een andere wereldprimeur 

is het Magic Carpet, een structuur ter grootte van een tennisplein 

die over de zijkant van het schip hangt en op elk van de 4 

scheepsdekken in een andere locatie verandert als het van het 

zeeniveau stijgt tot Dinner on the Edge bovenop het schip. En dan 

is er ook nog de surrealistische Rooftop Garden, gevolgd door Eden 

- een met glas omgeven wonderland op meerdere niveaus waar 

de natuur altijd aanwezig is. De Edge-klasse is visionair en laat de 

toekomst ver achter zich.

EDGE®-KLASSE.  
EEN NIEUWE VISIE.

Kamers (of hutten zoals wij ze noemen) zijn op al onze 

schepen ruim. Maar op de Edge®-klasse maakten we bijna 

70 % van de hutten nog groter doordat u nu de woon- en 

balkonruimtes kunt samenvoegen - een primeur op zee. 

Dankzij ons meermaals bekroonde ontwerpteam, waar 

Kelly Hoppen MBE deel van uitmaakt, is elk detail perfect 

afgestemd.

En als het om suites gaat, zijn dit de meest luxueuze 

suites van onze vloot – de meeste beschikken over aparte 

slaapgedeeltes. Alleen hier vindt u Edge Villas met 2 

verdiepingen en een privédompelbad, terwijl twee Iconic 

Suites met enorme buitenterrassen bovenop het schip elk 

twee slaapkamers en twee badkamers hebben. Ontdek het 

ultieme adres op zee – eentje dat de wereld dichter bij u 

brengt.

RUIME HUTTEN AAN BOORD 
VAN DE EDGE®-KLASSE.

1. Eden  2. Magic Carpet  3. Edge Villa op 2 verdiepingen
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LUXUEUZE ACCOMMODATIE

STIJLVOL,
RUIM,
THUIS.

De perfecte vakantie moet u volgen tot in uw persoonlijke 

toevluchtsoord. Een plaats die tegelijk warm en gastvrij is, met 

hoogwaardig woningtextiel en beddengoed, dag en nacht 

verwennerij en een ongeëvenaarde aandacht voor detail. Een plek 

waar uw nachtelijke reis naar dromenland wordt gegarandeerd.

Eén formaat past niet voor iedereen, dus we bieden een breed 

scala aan verkwikkende en stijlvolle accommodatiekeuzes. Van 

onze ruime hutten tot de wellnessgerichte AquaClass® of de extra 

gemakken van de Concierge-klasse, tot aan de bijna eindeloze 

extraatjes van de Suite-klasse, u zult er een op maat vinden.

En omdat 90 % van onze kamers een uitzicht heeft en 85 % met 

balkon is uitgerust*, hebt u nooit genoeg van de zich ontvouwende 

vergezichten die elke dag dat u bij ons bent op u liggen te wachten.

* Op onze Solstice-klasse schepen.1. Penthouse Suite privaat balkon  2. Penthouse Suite private woonruimte
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WERELDKEUKEN

Terwijl we samen de wereld verkennen, ontdekt u een universum 

van smaken en texturen met menu's die worden bereid door onze 

met Michelinster bekroonde chef, Cornelius Gallagher. Breng uw 

traject in kaart via stijlvolle locaties, variërend van casual tot formeel, 

of van binnen tot buiten. De kers op de taart is dat er al veel zijn 

inbegrepen in uw cruiseprijs. 

Met een heerlijke gastronomische keuken en een bekroonde 

wijnkelder hebt u de keuze uit een tiental specialiteitenrestaurants* 

die net zo gevarieerd zijn als de geweldige plaatsen waar we 

naartoe varen. Elk meesterlijk bereid gerecht, waar mogelijk 

met verse ingrediënten van lokale oorsprong, is bedoeld om de 

zintuigen te verrassen en te verrukken. Maak een transcontinentale 

culinaire reis met het beste uit Azië, Frankrijk, Italië, de Middellandse 

Zee en verder. Van verse sushi in combinatie met fijne Japanse sake 

tot een innovatieve grillervaring op het gazon: elke dag brengt de 

belofte van iets nieuws met zich mee. 

EEN RONDREIS MET 
DIVERSE SMAKEN.

*  Toeslagen van toepassing. Gratis voor gasten in Signature Suites en hoger, zie pagina 71. 
Zie pagina 68 voor meer informatie over alle specialiteitenrestaurants.1. Hoofdrestaurant  2. Kunstzinnig gepresenteerde keuken
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BARS, CAFÉS, ENTERTAINMENT EN ACTIVITEITEN

Het is moeilijk om u een wellnessresort voor te stellen waar u 

elke dag of nacht meer entertainment, muziek, drama, spanning 

en gaming vindt. Vooral wanneer dit van wereldklasse is op 

overeenkomstige locaties, op slechts enkele minuten van uw deur 

– en bijna elke dag verrijkt met een nieuwe bestemming om te 

verkennen.

Denk maar aan ontspannende jazzmuziek buiten op het 

gazon. Wat denkt u van onze dakbioscoop Taste of Film die 

sterrenkijken combineert met culinaire lekkernijen? Onze Europese 

circusnummers, magie, dans, comedy en zwoele sprookjes voor 

volwassenen dragen elk bij aan het niet-alledaagse.

Ooit een Martinibar gezien met meer dan 100 varianten van vodka? 

Hier vindt u er een, samen met talloze stijlvolle cafés, lounges, bars 

en clubs. Waren er maar 48 uren in één dag!

VIER ELKE SECONDE.

Alsof het nog niet geweldig genoeg is om de wereld te 

verkennen, is elk moment aan boord gevuld met letterlijk 

honderden activiteiten om u uit te dagen en te vermaken.

Ga van het proeven van kwaliteitswijnen naar belastingvrije 

boetieks met luxueuze modemerken, horloges, parfums 

enz. Neem deel aan een kookmasterclass, en daarna aan 

een croquetuitdaging op het gazon boven. Een door Apple® 

erkende Celebrity iLoungeSM biedt u de kans om de nieuwste 

Apple-producten te testen of te kopen, terwijl geavanceerde 

wifi* het u sneller en gemakkelijker maakt om uw ervaringen 

te delen. Of nestel u met een roman in een van de vele 

afgeschermde schuilplaatsen die speciaal daarvoor gemaakt 

zijn. Het is immers uw vakantie.

DOORBREEK DE ROUTINE.

1. Rooftop Garden 2. Grand Plaza. The Chandelier, lichtspektakel ontworpen  
en gerealiseerd door Michael Keeling 3. Winkels en boetieks aan boord *  Toeslagen van toepassing.
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WELLNESS & FITNESS

Wat is een vakantie zonder een heerlijke lege agenda? 

Dus waarom geniet u niet enkele uren van pure 

ontspanning bij onze wellnessruimte aan boord waar u 

de gouden standaard voor gezond leven en luxueuze 

wellnesservaringen zult ontdekken. 

Geef u over aan lichaamsbehandelingen en massages 

die u van top tot teen opkikkeren, of verwen uw huid 

met gezichtsbehandelingen die een jeugdige uitstraling 

herstellen. De geneugten van onze aquatische Persian 

Garden (SEA Thermal Suite in de Edge®-klasse) zijn onder 

andere een aromatisch stoombad, Finse sauna's en 

kruidensauna's, sensorische douches en ligstoelen met 

verwarmde tegels met uitzicht op de oceaan. Het solarium 

voor volwassenen herdefinieert rust met zijn lichtjes 

verwarmde zoutwaterbad, maar als u in goede conditie 

wilt blijven, vindt u ernaast een uitstekend uitgeruste 

fitnessclub. 

TIJD VOOR 
VERWENNERIJ.

1. Receptie wellness 2. Relaxation Room
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FAMILIETIJD

Voor kinderen en ouderen die jong van geest zijn hebben we 

activiteiten (en locaties) gecreëerd die zijn onderverdeeld in vier 

groepen van aan de leeftijd aangepast plezier met toezicht. X Club 

biedt het ultieme trefpunt voor jongvolwassenen met de nieuwste 

games, social events alleen voor tieners, zwembadfeestjes en sport, 

terwijl de Camp at Sea gegarandeerd succes heeft bij jongere 

kinderen. 

Ervaar een van de grootste Xbox-spelervaringen op zee, waarbij 

de volledige familie kan deelnemen aan racegames, dansgames, 

sportgames en veel meer. Daarnaast zijn er ook kindvriendelijke 

maaltijden, sportvelden, watervolleybal, Anturus Explorer Academy-

activiteiten ,̂ VIP-rondleidingen op het schip, en familie-excursies 

aan land – het is de perfecte familievakantie.

WONDERLANDEN  
VAN PLEZIER.

^  Ga voor meer informatie over onze Anturus-avonturen die wetenschap verbinden met de 
dagelijkse wereld naar anturus.org/celebrity 1. Ruime familieaccommodatie  2. Camp at Sea
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WAT IS ER INBEGREPEN EN EEN ANTWOORD OP UW VRAGEN

•  ACCOMMODATIE Een enorm aanbod van prachtige suites, 
familiehutten en gewone hutten. Minstens 75% heeft een eigen 
privébalkon.

•  BEKROONDE KEUKEN* Iconisch hoofdrestaurant met een menu 
dat elke avond verandert, plus een internationale selectie van cafés, 
bistro's en grills, en natuurlijk ook room service .̂

•  LAWN CLUB EN ZWEMBADEN Jacuzzi's, buitenzwembaden, 
binnensolarium voor volwassenen en 2.000 m² echt grasperk op het 
bovendek voor picknicks, spelletjes en concerten. 

•  FITNESSCENTRUM EN LESSEN** Ultramoderne voorzieningen 
met de modernste hightechuitrusting voor een uitgebreid aantal 
wellnesslessen onder leiding van specialisten.

•  ENTERTAINMENT Van Broadwaytheater tot adembenemende 
shows, comedy, magie, dans en livemuziek — het beste 
entertainment op zee.

•  CLUBS VOOR KINDEREN Vier verschillende leeftijdsgroepen met 
bijzonder leuke activiteiten, Xbox games en nog veel meer, onder 
leiding van ervaren jeugdleiders.

•  ONDERDOMPELING IN EEN HAVEN Aan boord een 
bestemmingsconciërge voor adviezen en reserveringen, interactieve 
TV excursie-programmering en uitleg door specialisten over de 
bestemming.

 Eetgelegenheden en activiteiten variëren per schip. Details op pag. 68-69.

* Ga voor meer informatie over gratis dineren naar celebritycruises.com.
^ Er wordt een toeslag van $ 4,95 per kamer aangerekend voor bestellingen tussen 23:00 uur en 
06:00 uur. 
** Voor bepaalde lessen wordt een kost aangerekend.

HOE BETAAL IK MIJN AANKOPEN AAN BOORD?
Alle Celebrity schepen werken met een systeem zonder cash en op basis van US 
dollar. Valideer gewoon uw Celebrity SeaPass®-rekening met een kredietkaart aan 
de cruise check-in desk of tijdens de online check-in, en gebruik dan uw SeaPass 
kaart om al uw aankopen aan boord op uw rekening te zetten. Aan het einde van 
uw cruise krijgt u een gedetailleerde lijst die u kunt regelen via uw kredietkaart, 
cash of via beide systemen.

WAT ZIJN FOOIEN AAN BOORD?
Het is gebruikelijk om fooien te geven aan ons boordpersoneel dat zo hard werkt 
om u op uw wenken te kunnen bedienen. Als u er de voorkeur aan hebt gegeven 
om de fooien/servicetoeslagen niet vooraf te betalen, kunnen we de zaken voor u 
vereenvoudigen door deze bedragen elke dag automatisch toe te voegen aan uw 
SeaPass rekening voor het hoofdrestaurant en voor de hutdiensten.

HEBT U DRESSCODES?
We hebben geen dresscodes, maar we hebben wel Evening Chic. Vrouwen 
kunnen een cocktailjurk dragen en mannen een elegante broek, een hemd met 
kraag en knopen en eventueel een blazerjas. Zie pagina 71 voor meer informatie.

MOETEN WE SAMEN MET ANDERE MENSEN ETEN?
Nee. Als u een tafel voor twee wilt, kunt u dat vragen bij uw reservering. We 
zullen ons best doen om dat in orde te brengen. U kunt ook een tafel voor twee 
reserveren in onze specialiteitenrestaurants.

WAAR VIND IK INFORMATIE OVER EXCURSIES EN HOE KAN IK RESERVEREN?
Ga naar onze website voor alle details over de excursies die mogelijk zijn op uw 
reisroute. Om teleurstellingen te voorkomen, raden we aan om minstens drie 
dagen voor uw cruise te reserveren via onze website of uw reisbureau.

HOE KAN IK ONLINE INCHECKEN?
Om het aan boord gaan te versnellen, raden we aan om online in te checken. Dit 
kan tot vier dagen voor uw vertrekdatum gebeuren. Ga naar onze website voor 
meer informatie.

HOE RESERVEER IK EXTRA'S?
Als u op het schip een bijzondere gelegenheid viert of als u gewoon iets 
extra's wilt, hebt u de keuze uit een gevarieerd aanbod. U kunt alle soorten van 
geschenken, drankenformules, specialiteitendiners en nog veel meer reserveren als 
u naar onze website gaat.

UW VRAGEN BEANTWOORD.

1. Luxueuze accommodatie  2. The Lawn Club

ALLEMAAL INBEGREPEN 
IN UW CRUISE.
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KLAAR VOOR DE CRUISE

Na het reserveren van uw cruise moet u nog enkele kleine zaken 

regelen. Ga daarvoor naar ons online aanmeldingsgedeelte op 

celebritycruises.com. 

Bepaalde zaken beslist u beter niet te laat. Om zeker te zijn van 

uw favoriete excursies, wellnessbehandelingen of tafel in een 

specialiteitenrestaurant, moet u snel reserveren, want de plaatsen 

zijn vlug bezet. En waarom zou u niet alvast een van onze handige 

dranken- of dinerformules of zelfs een geschenk kiezen? Deze 

kleine extra's maken uw vakantie net dat ietsje specialer.

KLAAR VOOR  
DE CRUISE.

1.  GEEF DE DETAILS VAN UW PASPOORT.
Voor het vertrek moet u de paspoortgegevens van uzelf en van uw reispartners 
doorgeven. We hebben de volgende gegevens van alle cruisegasten nodig, dus 
zorg ervoor dat u ze bij de hand hebt:

• Paspoortnummer • Land van uitgifte • Vervaldatum paspoort • Volledige naam 
(zoals vermeld op het paspoort, met inbegrip van de tweede voornaam) • Geslacht 
• Geboortedatum • Nationaliteit

2.  ONLINE CHECK-IN.
Om het aan boord gaan te versnellen, raden we sterk aan om online in te checken 
voor uw cruise. U kunt dit altijd doen, vanaf uw reservering tot drie dagen voor 
het vertrek. Wij raden u aan om zo snel mogelijk na uw reservering online in 
te checken. De procedure neemt zo'n 15 à 20 minuten in beslag en u hebt uw 
paspoortgegevens nodig. Het deel met de “FAQ” (vaak gestelde vragen) op onze 
website bevat een gids voor het online inchecken.

3.  EXCURSIES RESERVEREN.
Excursies zijn een geweldige manier om onze fascinerende aanleghavens te 
verkennen of om nieuwe activiteiten te proberen. De plaatsen zijn snel volzet, dus 
we raden aan om vroeg te reserveren zodat u de trein niet mist. Als u inlogt om in 
te checken, vindt u veel nuttige informatie over de havens die u zult bezoeken en 
over de excursies die we aanbieden. Lees deze informatie dus grondig. Normaal 
kunt u excursies reserveren vanaf vijf maanden voor het vertrek. Vanaf vijf dagen 
voor het vertrek kunt u alleen nog aan boord reserveren. We raden dus aan om 
vooraf te reserveren voor de excursies die u niet wilt missen. Ga naar pagina 22 
voor meer informatie over de excursies.

4.  EXTRA'S BOEKEN.
Als u op het schip een bijzondere gelegenheid viert of als u gewoon iets extra's 
wilt, hebt u de keuze uit een gevarieerd aanbod. Misschien wilt u uw partner 
verrassen met een speciale aankleding van uw hut of een prachtig boeket 
bloemen? Of misschien wilt u zelf een verwennende wellnessbehandeling? 
U kunt ook een tafel voor twee reserveren in onze specialiteitenrestaurants. U 
kunt alle soorten van geschenken, drankenformules, wellnessbehandelingen, 
specialiteitendiners en nog veel meer reserveren via het aanmeldingsgedeelte op 
onze website. 

5.  DRUK UW CRUISEDOCUMENTEN AF.
Vergeet uw ondertekende Xpress Pass niet om in te schepen. U kunt ook uw 
gastenticketboekje (e-doc) printen dat al uw reserveringsdetails en alle hotel/
transfer vouchers bevat die u bij Celebrity hebt gereserveerd. Dit e-document 
is beschikbaar zodra uw laatste betaling is uitgevoerd (ten vroegste 45 dagen 
voor het vertrek). U moet eerst online inchecken om uw Xpress Pass te kunnen 
afdrukken.

1. Boek vooraf een wellnessbehandeling 2. Leg een speciaal moment vast
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EXCURSIES EN CRUISETOURS

Waarom reizen als u de wereld alleen vanop afstand observeert? 

Onze unieke Celebrity excursies aan land maken het u gemakkelijk 

om elke bestemming naar hartenlust te verkennen, van de smaken 

te genieten en de mensen te leren kennen. U kunt zowat alles doen.

•  CELEBRITY DISCOVERY-COLLECTIE – Speciaal ontwikkeld om kleine 
groepen tot 24 personen een meer diepgaande ervaring te bieden. 
Uw excursiemogelijkheden variëren van authentieke, buiten de 
begaande paden gelegen avonturen voor de nieuwsgierigen, tot de 
'greatest hits'-tours die de must-sees van elke bestemming omvatten.

•  PRIVÉREIZEN – Intieme en gepersonaliseerde excursies op 
maat van uw specifieke behoeften door onze deskundige 
bestemmingsexperten. 

•  CHEF MARKET DISCOVERIES – Volg onze chef-kok op een 
smaakrondleiding via beroemde restaurants en markten. Beëindig de 
avond aan boord met een exclusief diner van lokale gerechten. 

•  MEERDAAGSE AVONTUREN – Onze enkele of dubbele 
overnachtingen bieden een geweldige mogelijkheid om één van 
onze luxueuze excursies naar absolute "musts" zoals de Taj Mahal 
in India of Machu Picchu in Peru mee te maken. De tourprijs omvat 
transport, verblijf en maaltijden.

OPTIES VOOR EXCURSIES OMVATTEN:

BIJZONDER 
AAN LAND.

BLIJF LANGER
EN LATER.
Ons nieuwe seizoen 2020-21 van fantastische vakanties biedt 

u meer dan 280 havens in 77 landen. Bovendien bieden 

we ook meer dan 165 overnachtingen in de haven, plus 

veel late verblijven aan zodat u nog meer tijd heeft om elke 

bestemming te verkennen met behulp van onze zorgvuldig 

samengestelde routes en diepgaande excursies aan land. 

U zult met het lokale leven en de cultuur kennis maken op 

een manier die de meeste andere cruisemaatschappijen niet 

kunnen evenaren.

1. Taj Mahal meerdaags avontuur  2. Discovery Collection Ferrari ervaring 

ALASKA EN CANADESE ROCKIES CRUISETOURS:
Door een cruise te combineren met een begeleide meerdaagse 
rondreis over land kunt u nog beter ontdekken wat Alaska en 
Canada te bieden hebben. Wij noemen ze Cruisetours, deze 
worden als pakket geboekt en u kunt de rondreis over land voor 
of na uw cruise doen. 

Geniet van het indrukwekkende landschap, de lokale cultuur en 
historische bezienswaardigheden op uw reis in een luxueuze 
touringcar of trein met glazen koepel, en verblijf in de mooiste 
luxehotels. Elk aspect van uw reis is zorgvuldig samengesteld om 
u in uitmuntende stijl tot bij de laatste grens te brengen.

Ga voor meer informatie naar celebritycruises.com

Let op dit symbool op onze bestemmingspagina's verderop in de 
brochure – ze laten zien waar we overnachten of na middernacht 
vertrekken, waardoor u nog meer tijd aan land hebt.

(
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM    /    CONTACTEER UW REISBUREAU

CAPTAIN’S CLUB

Elke cruise met Celebrity Cruises® is op zich al een bijzondere 

ervaring, maar we geven mensen die het vaakst meereizen, graag 

wat extra luxe. Hoe meer u met ons reist, hoe meer voordelen u 

krijgt. Deelnemen is gratis en u krijgt zelfs al voordelen voor uw 

eerste cruise vertrekt̂ . 

U verdient Club Punten op basis van uw hutcategorie en van 

het aantal nachten dat u reist: hoe hoger de categorie, hoe meer 

punten u krijgt. U zult versteld staan van hoe snel u een stapje 

hoger op de ladder klimt̂ . 

^  Captain’s Club-voordelen variëren per 
categorie en kunnen wijzigen.

†  Door u voor vertrek te registreren, 
geniet u van Preview Member-
voordelen.

§ Voor het vertrek, indien beschikbaar. 

  Algemene voorwaarden zijn van 
toepassing. 

VOORDELEN† NA UW EERSTE CRUISE:

•  Gratis upgrade binnen uw accommodatiecategorie, tot AquaClass§

•  Toegang tot de Loyalty Host aan boord tijdens uw cruise

•  Uitnodiging voor exclusieve Captain’s Club Welcome Party tijdens elke 
cruise

•  Kortingen op internet formules

•  Kortingen op digitale en fotoafdrukformules

•  Gratis gelato van de Gelateria

•  Korting op wasserette

•   Toegang tot speciale events op Reunion en Presidents Cruises

•  Voorrangsstatus voor excursies met wachtlijst

•  Wederzijdse status in Royal Caribbean’s Crown & Anchor Society and 
Azamara’s Le Club Voyage programma

WELKOM BIJ  
CAPTAIN’S CLUB.

1. Gratis gelato  2. Upgrade van accommodatie en kortingen op het internet

Binnen- en buitenhut 

Veranda & Infinite VerandaSM hut

Concierge Class & AquaClass® balkon 
Binnenhut

Sky Suite

Celebrity, Royal & Signature^ Suites,  
plus Edge Villas*

Penthouse, Reflection^ & Iconic* Suites

SPAAR CLUBPUNTEN

Op basis van de suite/hut-categorie en van het 
aantal overnachtingen

Millennium®- klasse
Solstice®-klasse

Edge®-klasse

Voor meer informatie over de verdiende punten voor cruises naar de 
Galapagoseilanden gaat u naar celebritycruises.com/captainsclub

^ Enkel Celebrity Reflection. *Alleen Edge-klasse.
 Gasten in een eenpersoonshut krijgen dubbele getrouwheidspunten. Algemene 
voorwaarden zijn van toepassing.

LIDMAATSCHAP 
TRAPPEN

PUNTEN

Preview 0
Classic 2 - 149
Select 150 - 299
Elite 300 - 749
Elite Plus 750 - 2,999
Zenith 3,000+

2

3

5

8

12

18
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ITALIË, FRANKRIJK,  
MONACO EN SPANJE

7 NACHTEN

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Napels/Capri, Italië

 3 Op zee

 4  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 5 Monte Carlo, Monaco

 6 Cannes, Frankrijk

 7 Palma de Mallorca, Spanje

 8 Barcelona, Spanje

EUROPAEUROPA

PRIJZEN VANAF € 2.099 PRIJZEN VANAF € 2.439 PRIJZEN VANAF € 2.349PRIJZEN VANAF € 1.495 PRIJZEN VANAF € 1.529 PRIJZEN VANAF € 2.399

Overnachting of vertrek na middernacht.1. Firenze, Italië

30 mei  •  13, 27 jun  •  11 jul
VERTREKDATA 2020:

CELEBRITY APEXSM CELEBRITY APEXSM CELEBRITY APEXSM CELEBRITY EDGE® CELEBRITY EDGE® CELEBRITY EDGE®

Barcelona Rome

Valencia

Ibiza

Villefranche

Napels

Cannes

Palma de Mallorca

Catania

Valletta

Marseille

Monte Carlo

La Spezia

FRANKRIJK

SPANJE

ITALIË

MONACO

GRIEKENLAND

MALTA

SICILIË

Kotor
Dubrovnik

Split

Messina Korfoe

KROATIË

MONTENEGRO

Middellandse Zee 

VERTREKHAVENS

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

SPANJE, FRANKRIJK  
EN ITALIË

20* mei  •  6, 20 jun  •  4, 18 jul  •  6** sep

* 10 nachten Spanje, Frankrijk en Italië. Havens verschillen.

** 10 nachten Spanje, Frankrijk en Italiaanse Riviera. Cruise 
eindigt in Barcelona, Spanje. Havens verschillen.

VERTREKDATA 2020:

7 NACHTEN

 1 Barcelona, Spanje

 2 Valencia, Spanje

 3 Ibiza, Spanje

 4 Op zee

 5 Toulon (Provence), Frankrijk

 6 Villefranche (Nice), Frankrijk

 7  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 8 Civitavecchia (Rome), Italië

SPANJE, FRANKRIJK EN 
ITALIAANSE RIVIERA 

16*, 28^ sep  •  10 okt

* Volgorde van havens verschilt.
^ Santa Margherita wordt vervangen door Firenze/Pisa (La 
Spezia), Italië.

VERTREKDATA 2020:

12 NACHTEN

 1 Barcelona, Spanje

 2 Sète, Frankrijk

 3 Marseille (Provence), Frankrijk

 4 Villefranche (Nice), Frankrijk

 5 Ajaccio, Corsica, Frankrijk

 6 Op zee

 7 Santa Margherita, Italië

 8 Civitavecchia (Rome), Italië

 9 Napels/Capri, Italië

 10 Valletta, Malta

 11 Op zee

 12 Palma de Mallorca, Spanje

 13 Barcelona, Spanje

10 NACHTEN

ITALIË EN DE GRIEKSE  
EILANDEN

15 mei  •  5, 26 jun  •  17 jul
7, 28 aug  •  18 sep  •  9 okt

VERTREKDATA 2020:
25 mei  •  6, 27* jul  •  17 aug 
7, 28 sep

* Catanië, Sicilië wordt vervangen door Messina, Sicilië.

VERTREKDATA 2020:

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Catania, Sicilië, Italië 

 3 Valletta, Malta

 4 Op zee

 5 Santorini, Griekenland

 6 Piraeus (Athene), Griekenland

 7 Mykonos, Griekenland

 8 Nauplion, Griekenland

 9 Katakolon, Griekenland

 10 Op zee

 11 Napels/Capri, Italië

 12 Civitavecchia (Rome), Italië

ITALIË, MALTA EN  
GRIEKENLAND

11 NACHTEN

 1  Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Op zee

 3 Kotor, Montenegro

 4 Triëst, Italië   (
 5 Triëst, Italië

 6 Split, Kroatië

 7 Dubrovnik, Kroatië

 8 Korfoe, Griekenland

 9 Valletta, Malta

 10 Op zee

 11 Napels/Capri, Italië

 12 Civitavecchia (Rome), Italië

11 NACHTEN

 1  Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Messina, Sicilië, Italië

 3 Op zee

 4 Santorini, Griekenland

 5 Piraeus (Athene), Griekenland

 6 Mykonos, Griekenland

 7 Rhodos, Griekenland

 8 Souda (Chania), Kreta, Griekenland

 9 Op zee

 10 Napels/Capri, Italië

 11 Civitavecchia (Rome), Italië

ITALIË, KROATIË EN  
MONTENEGRO 

4 mei  •  15* jun  •  19 okt

* Valletta, Malta wordt vervangen door Messina, Sicilië.

VERTREKDATA 2020:

Katakolon

Triëst

Toulon

Sète

Ajaccio
CORSICA

Nauplion Mykonos

Santorini

Chania

Rhodos

Piraeus

Santa Margherita

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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1. Valencia, Spanje
2. Amalfikust, Italië

SPANJE  
EN PORTUGAL
CELEBRITY INFINITY® CELEBRITY CONSTELLATION®

VENETIË, TURKIJE EN  
GRIEKSE EILANDEN

10 NACHTEN

 1 Barcelona, Spanje

 2 Valencia, Spanje

 3 Alicante, Spanje

 4 Op zee

 5 Málaga, Spanje

 6 Gibraltar, Verenigd Koninkrijk

 7 Op zee

 8 La Coruña, Spanje

 9 Porto (Leixoes), Portugal

 10 Lissabon, Portugal   (
 11 Lissabon, Portugal

9 NACHTEN

EUROPA

PRIJZEN VANAF: € 1.399 PRIJZEN VANAF: € 1.199 PRIJZEN VANAF € 1.699PRIJZEN VANAF € 1.059 PRIJZEN VANAF € 1.049PRIJZEN VANAF € 1.079

Overnachting of vertrek na middernacht.

Middellandse Zee 

Barcelona

Toulon

Kotor

Messina

Napels

La Spezia

Portofino

Valletta

Valencia

ITALIË

Venetië

Rome

Zadar
Split

Rijeka

Dubrovnik

Argostoli

Korfoe

VERTREKHAVENS

SICILIË

FRANKRIJK

SPANJE

GRIEKENLAND

MONTENEGRO

MALTA

KROATIË

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

7 NACHTEN

 1 Venetië, Italië   (
 2 Venetië, Italië 

 3 Split, Kroatië 

 4 Kotor, Montenegro

 5 Korfoe, Griekenland

 6 Op zee

 7 Napels/Capri, Italië

 8 Civitavecchia (Rome), Italië 

7 NACHTEN

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Messina, Sicilië, Italië

 3 Valletta, Malta

 4 Op zee

 5 Argostoli, Griekenland

 6 Kotor, Montenegro

 7 Zadar, Kroatië

 8 Venetië, Italië

7 NACHTEN

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Messina, Sicilië, Italië

 3 Valletta, Malta

 4 Op zee

 5 Kotor, Montenegro

 6 Zadar, Kroatië

 7 Rijeka, Kroatië

 8 Venetië, Italië

ITALIË, GRIEKENLAND  
EN ADRIATISCHE ZEE
CELEBRITY INFINITY®

ITALIË, MALTA  
EN KROATIË
CELEBRITY INFINITY®

 1 Venetië, Italië

 2 Op zee

 3 Katakolon, Griekenland

 4 Santorini, Griekenland

 5 Efeze (Kusadasi), Turkije

 6 Mykonos, Griekenland

 7 Piraeus (Athene), Griekenland

 8 Souda (Chania), Kreta, Griekenland

 9 Korfoe, Griekenland

 10 Op zee

 11 Venetië, Italië

10 NACHTEN

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 3 Portofino, Italië

 4 Op zee

 5 Napels/Capri, Italië

 6 Messina, Sicilië, Italië

 7 Op zee

 8 Kotor, Montenegro

 9 Venetië, Italië  (
 10 Venetië, Italië

CELEBRITY CONSTELLATION®

ITALIË

VERTREKDATA 2020:
30 aug  •  9*, 19, 29* sep

* Cruise in omgekeerde richting.

VERTREKDATA 2020:
4, 12** jun  •  30 jul  •  8 aug  •  24 sep  •  3 okt 

VERTREKDATA 2020:
22 jun  •  20 jul  •  17 aug  •  14 sep  •  12 okt

VERTREKDATA 2020:
21 jun*  •  19 jul  •  2 aug

* 7-nachten cruise. Andere aanloophavens.

VERTREKDATA 2020:
5 jul  •  16 aug

VERTREKDATA 2020:
14*, 28 jun  •  12, 26 jul  •  9 aug

* Kotor, Montenegro wordt vervangen door Dubrovnik, 
Kroatië. Volgorde van havens verschilt.

ADRIATISCHE ZEE,  
GRIEKENLAND EN ITALIË
CELEBRITY INFINITY®

Málaga
Gibraltar

Lissabon

Cartagena

Alicante

Amsterdam
Zeebrugge
BELGIË

NEDERLAND

Le Havre

PORTUGAL

Bilbao
La Coruña

Leixoes

* 8 nachten cruise, in omgekeerde richting. Legt niet aan in 
Portofino, Italië.

** 10 nachten, met een extra dag in Valletta, Malta.

Piraeus

Chania

Santorini
Mykonos

Kusadasi

TURKIJE

Katakolon

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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EUROPAEUROPA

PRIJZEN VANAF € 1.749 PRIJZEN VANAF € 1.649PRIJZEN VANAF € 1.249 PRIJZEN VANAF € 2.129 PRIJZEN VANAF € 1.699 PRIJZEN VANAF € 2.099

Overnachting of vertrek na middernacht.

Middellandse Zee en Atlantische Oceaan

Málaga
Gibraltar

Lissabon

Cartagena
Alicante

Palma de Mallorca
Ibiza

Villefranche

Valencia

Piraeus

Kusadasi

Haifa
Ashdod

FRANKRIJK

SPANJE GRIEKENLAND

ISRAËL

Rome

AmsterdamSouthampton

Barcelona
ITALIË

Marseille
Cannes

Monte Carlo

Zeebrugge
BELGIË

NEDERLAND

VERENIGD KONINKRIJK

Le Havre

PORTUGAL

CANARISCHE EILANDEN

MADEIRA
Funchal

TenerifeTenerife Gran Canaria

VERTREKHAVENS

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

WESTELIJKE MIDDELLANDSE 
ZEE
CELEBRITY CONSTELLATION®

VERTREKDATA 2020:
26 mei  •  2^, 11 jul  •  27^ aug  •  5* sep
22^, 31** okt  
^ Cruise gaat in omgekeerde richting.

* Dubrovnik, Kroatië wordt vervangen door Split, Kroatië.

** Kotor, Montenegro wordt vervangen door Split, Kroatië.

VERTREKDATA 2020:
26 sep  •  8* okt

* Cruise in omgekeerde richting.

CELEBRITY REFLECTION®

ISRAËL EN  
MIDDELLANDSE ZEE

 1 Barcelona, Spanje

 2 Monte Carlo, Monaco

 3  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 4 Civitavecchia (Rome), Italië

 5 Napels/Capri, Italië

 6 Op zee

 7 Kotor, Montenegro

 8 Dubrovnik, Kroatië

 9  Koper, Slovenië

 10 Venetië, Italië

9 NACHTEN 12 NACHTEN

 1 Civitavecchia (Rome), Italië

 2 Op zee

 3 Op zee

 4 Limassol, Cyprus

 5 Ashdod (Jeruzalem), Israël   (
 6 Ashdod (Jeruzalem), Israël

 7 Haifa, Israël

 8 Op zee

 9 Efeze (Kusadasi), Turkije

 10 Piraeus (Athene), Griekenland

 11 Katakolon, Griekenland

 12 Op zee

 13 Civitavecchia (Rome), Italië

SPANJE, PORTUGAL EN 
CANARISCHE EILANDEN 
CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2020:
15* aug  •  28 sep  •  9^, 19 okt

11 NACHTEN

 1 Southampton, Engeland

 2 Op zee

 3 Op zee

 4 Funchal, Madeira, Portugal

 5 Tenerife, Canarische Eilanden

 6 Gran Canaria, Canarische Eilanden

 7 Op zee

 8 Lissabon, Portugal   (
 9 Lissabon, Portugal

 10 Vigo, Spanje

 11 Op zee

 12 Southampton, Engeland

VERTREKDATA 2020:
21 mei  •  8* nov

* Er is een gelijkaardige 12 nachten op de Celebrity 
Silhouette. Havens verschillen.

* 13 nachten. Havens verschillen.
^ 10 nachten. Havens verschillen.

CELEBRITY INFINITY®

FRANSE RIVIERA 
EN MIDDELLANDSE ZEE

SPANJE, FRANKRIJK 
EN ITALIË
CELEBRITY INFINITY®

VERTREKDATUM 2020:
9 mei

 1 Barcelona, Spanje

 2 Marseille (Provence), Frankrijk

 3 Cannes, Frankrijk   (
 4 Cannes, Frankrijk

 5 Op zee

 6  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 7 Civitavecchia (Rome), Italië

 8 Napels/Capri, Italië

 9 Palermo, Sicilië, Italië

 10 Op zee

 11 Ibiza, Spanje

 12 Palma de Mallorca, Spanje

 13 Barcelona, Spanje

12 NACHTEN

 1 Barcelona, Spanje

 2 Valencia, Spanje

 3 Alicante, Spanje

 4 Gibraltar, Verenigd Koninkrijk

 5 Málaga, Spanje

 6 Cartagena, Spanje

 7 Op zee

 8 Marseille (Provence), Frankrijk

 9 Villefranche (Nice), Frankrijk

 10  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 11 Civitavecchia (Rome), Italië

 12 Op zee

 13 Barcelona, Spanje

12 NACHTEN

NOORD-EUROPESE 
HOOFDSTEDEN
CELEBRITY APEXSM

VERTREKDATA 2020:
13, 23* apr  •  19^ sep

* Gelijkaardige reisroute Havens verschillen.
^ Er is een gelijkaardige 9 nachten op de Celebrity Silhouette.  
Havens verschillen.

 1 Southampton, Engeland

 2 Op zee

 3 Oslo, Noorwegen   (
 4 Oslo, Noorwegen

 5 Kopenhagen, Denemarken

 6  Berlijn (Warnemünde), Duitsland

 7 Op zee

 8 Amsterdam, Nederland

 9 Brugge (Zeebrugge), België

 10 Le Havre (Parijs), Frankrijk

 11 Southampton, Engeland

10 NACHTEN

La Spezia

Koper
Venetië

Limassol
CYPRUS

TURKIJEKatakolonPalermo

Vigo

Kopenhagen
Warnemünde

DENEMARKEN

DUITSLAND

NOORWEGEN
Oslo

1. Kopenhagen

Napels

MONACO

Kotor
Dubrovnik
KROATIË

SLOVENIË

MONTENEGRO

SICILIË

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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EUROPAEUROPA

PRIJZEN VANAF €1.399 PRIJZEN VANAF € 2.679 PRIJZEN VANAF € 1.499PRIJZEN VANAF € 2.129 PRIJZEN VANAF € 1.859 PRIJZEN VANAF € 2.459

Overnachting of vertrek na middernacht.

Noord-Europa 

RUSLAND

NEDERLAND

St. Peter Port

Belfast
Liverpool

Cobh

Dunmore East

GUERNSEY

Kopenhagen

Aarhus

Warnemünde

Tallinn

Helsinki
Sint-
Petersburg

Ålesund

NOORWEGEN
ZWEDEN

DENEMARKEN

DUITSLAND
ENGELAND

FINLAND

ESTLAND

Olden

Stavanger
Stockholm

Bergen

Geiranger

Akureyri

IJSLAND

IERLAND

Reykjavik

Southampton Amsterdam

Dublin

VERTREKHAVENS

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

IERLAND EN IJSLAND

CELEBRITY REFLECTION®

VERTREKDATA 2020:
18 mei  •  5 jun  •  6* jul

* 11 nachten IJsland en Ierse Zee. Havens verschillen.

SCANDINAVIË EN  
SINT-PETERSBURG
CELEBRITY REFLECTION®

VERTREKDATA 2020:
29 jul  •  22 aug  •  3 sep

 1 Dublin, Ierland

 2 Belfast, Noord-Ierland

 3 Op zee

 4 Reykjavik, IJsland   (
 5 Reykjavik, IJsland

 6 Akureyri, IJsland

 7 Op zee

 8 Op zee

 9 Liverpool, Engeland

 10 Dublin, Ierland   (
 11 Dublin, Ierland

10 NACHTEN

 1 Amsterdam, Nederland

 2 Op zee

 3   Berlijn (Warnemünde), Duitsland

 4 Op zee

 5 Helsinki, Finland

 6 Sint-Petersburg, Rusland   (
 7 Sint-Petersburg, Rusland

 8 Tallinn, Estland

 9 Stockholm, Zweden

 10 Op zee

 11 Kopenhagen, Denemarken

 12 Op zee

 13 Amsterdam, Nederland

12 NACHTEN

SCANDINAVIË EN  
SINT-PETERSBURG
CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2020:
16* mei  •  13 jun  •  4*, 18 jul

* Gelijkaardige 14 nachten. Havens verschillen.

 1 Southampton, Engeland

 2 Op zee

 3 Kopenhagen, Denemarken   (
 4 Kopenhagen, Denemarken

 5 Op zee

 6 Stockholm, Zweden

 7 Helsinki, Finland

 8 Sint-Petersburg, Rusland   (
 9 Sint-Petersburg, Rusland

 10 Op zee

 11  Berlijn (Warnemünde), Duitsland

 12 Aarhus, Denemarken

 13 Op zee

 14 Op zee

 15 Southampton, Engeland

14 NACHTEN

NOORSE FJORDEN

CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2020:
9 mei  •  27 jun  •  28* aug

* 8 nachten. Havens verschillen.

IJSLAND EN IERLAND

CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2020:
30* mei  •  5 sep

*  Legt niet aan in Waterford (Dunmore East), Ierland.

 1 Southampton, Engeland

 2 St. Peter Port, Kanaaleilanden

 3 Cobh (Cork), Ierland

 4  Waterford (Dunmore East), Ierland

 5 Dublin, Ierland   (
 6 Dublin, Ierland

 7 Op zee

 8 Op zee

 9 Akureyri, IJsland

 10 Reykjavik, IJsland   (
 11 Reykjavik, IJsland

 12 Op zee

 13 Belfast, Noord-Ierland

 14 Op zee

 15 Southampton, Engeland

14 NACHTEN

NOORSE FJORDEN

CELEBRITY APEXSM

VERTREKDATA 2020:
3, 28* mei

* Een gelijkaardige 8 nachten met Celebrity Reflection vanuit 
Dublin, Ierland.

 1 Southampton, Engeland

 2 Op zee

 3 Bergen, Noorwegen

 4 Ålesund, Noorwegen

 5 Geiranger, Noorwegen

 6 Stavanger, Noorwegen

 7 Op zee

 8 Southampton, Engeland

7 NACHTEN

 1 Southampton, Engeland

 2 Op zee

 3 Bergen, Noorwegen

 4 Olden, Noorwegen

 5 Geiranger, Noorwegen

 6 Stavanger, Noorwegen

 7 Op zee

 8 Southampton, Engeland

7 NACHTEN

1. Moskou, Rusland
2. Noorse fjorden

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

CARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDACARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDA

PRIJZEN VANAF € 1.189 PRIJZEN VANAF € 1.049 PRIJZEN VANAF € 999PRIJZEN VANAF € 1.329 PRIJZEN VANAF € 1.269 PRIJZEN VANAF € 1.269

1. Britse Maagdeneilanden
2. Paardrijden in Puerto Rico

Caraïben

VERTREKHAVENS

VS

BRITSE MAAGDENEILANDEN
ST. THOMAS

ST. MAARTEN

MEXICO
GRAND CAYMAN

BAHAMA'S

Fort Lauderdale

Miami

Tortola
Charlotte 

Amalie
Philipsburg

Key West

Nassau

Puerto Costa Maya

Cozumel

George Town

PUERTO RICO
San Juan

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
25 jan  •  8, 22 feb  •  7, 21 mrt
4 april  •  31* mei  •  14* juni

VERTREKDATUM 2021:
2* jan

* 6 nachten. Havens verschillen.

VERTREKDATA 2020:
5, 19 januari  •  2, 16 februari   •  1, 15, 29 maart
12 april  •  29 november  •  13, 27 december

VERTREKDATA 2021:
10, 24 jan  •  7, 21 feb  •  7, 21 mrt
4, 18 apr

CELEBRITY EDGE®

OOSTELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
3*, 18 januari^  •  1̂ , 15, 29 februari^  •  14, 28 maart

* Cruise is met Celebrity Reflection. Dag 5 - Tortola, Britse 
Maagdeneilanden wordt vervangen met Philipsburg, 
Sint-Maarten.
^ Dag 5 - Tortola, Britse Maagdeneilanden wordt vervangen 
met Punta Cana, Dominicaanse Republiek.

7 NACHTEN

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 San Juan, Puerto Rico

 4 Charlotte Amalie, St. Thomas

 5 Tortola, Britse Maagdeneilanden

 6 Op zee

 7 Nassau, Bahama's

 8  Fort Lauderdale, Florida

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Key West, Florida

 3 Op zee

 4 Puerto Costa Maya, Mexico

 5 Cozumel, Mexico

 6 George Town, Grand Cayman

 7 Op zee

 8  Fort Lauderdale, Florida

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Key West, Florida

 3 Op zee

 4 Puerto Costa Maya, Mexico

 5 Cozumel, Mexico

 6 George Town, Grand Cayman

 7 Op zee

 8  Fort Lauderdale, Florida

7 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBENWESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

CELEBRITY APEXSM

VERTREKDATA 2020:
7, 21 nov  •  5, 19 dec

VERTREKDATA 2021:
2, 16, 30 januari  •  13, 27 februari
13, 27 maart  •  10, 24 april

OOSTELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY APEXSM

VERTREKDATA 2020:
14, 28 nov  •  12, 26 dec

VERTREKDATA 2021:
9, 23 jan  •  6, 20 feb  •  6, 20 mrt 
3, 17 apr

7 NACHTEN

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 San Juan, Puerto Rico

 4 Charlotte Amalie, St. Thomas

 5 Basseterre, St. Kitts & Nevis

 6 Op zee

 7 Op zee

 8  Fort Lauderdale, Florida

OOSTELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY EDGE®

VERTREKDATA 2020:
12, 26 jan  •  9, 23 feb  •  8, 22 mrt
5 april  •  22 november  •  6, 20 december

VERTREKDATA 2021:
3, 17, 31 januari  •  14, 28 februari
14, 28 maart  •  11, 25 april

7 NACHTEN

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 San Juan, Puerto Rico

 4 Tortola, Britse Maagdeneilanden

 5 Philipsburg, St. Maarten

 6 Op zee

 7 Op zee

 8  Fort Lauderdale, Florida

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Key West, Florida

 3 Op zee

 4 Puerto Costa Maya, Mexico

 5 Cozumel, Mexico

 6 George Town, Grand Cayman

 7 Op zee

 8  Fort Lauderdale, Florida

WESTELIJKE CARAÏBEN
7 NACHTEN

ST. KITTS & NEVIS
Basseterre

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 1.399 PRIJZEN VANAF € 1.499 PRIJZEN VANAF € 899PRIJZEN VANAF € 1.549 PRIJZEN VANAF € 1.399 PRIJZEN VANAF € 1.329

CARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDACARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDA

1. Aruba
2. St. John’s, Antigua

Caraïben

ST. THOMAS

GRENADA

ST. VINCENT

San Juan

St. George’s

Charlotte Amalie

VS

ST. MAARTEN

GRAND CAYMAN

ARUBA

Fort Lauderdale

TortolaGeorge Town

Oranjestad

ST. KITTS & NEVIS

BARBADOS
SAINT LUCIA

ANTIGUA

Bridgetown
Castries

Kingstown

St. John’s

PUERTO RICO
BRITSE MAAGDENEILANDEN

CURAÇAO

Philipsburg

Willemstad

Basseterre
St. Croix

BONAIRE
Kralendijk

VERTREKHAVENS

VERTREKDATA 2020:
23* februari  •  15* maart  •  5* april  •  23 augustus
15, 27 november^  •  9, 21 december

VERTREKDATA 2021:
17 januari^  •  28 februari^  •  21 maart  •  11 april^

^ Volgorde van havens verschilt.

* Cruise met Celebrity Silhouette. Volgorde van havens 
verschilt.

CELEBRITY EQUINOXSM

ZUIDELIJKE CARAÏBEN ABC - EILANDEN 

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
14* februari  •  6*, 27* maart  •  6, 13 november^

14** dec

VERTREKDATA 2021:
29 jan  •  19 feb  •  12 mrt  •  2 apr

* Cruise met Celebrity Silhouette. Volgorde van havens verschilt.
^ Cruise met Celebrity Edge. Volgorde van havens verschilt.

** Een 9 nachten in de Zuidelijke Caraïben met Celebrity 
Reflection. Havens verschillen.

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 George Town, Grand Cayman

 4 Op zee

 5 Oranjestad, Aruba

 6 Kralendijk, Bonaire

 7 Willemstad, Curaçao

 8 Op zee

 9 Op zee

 10  Fort Lauderdale, Florida

9 NACHTEN

ZUIDELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY REFLECTION®

VERTREKDATA 2020:
10, 31 jan  •  13 mrt  •  3 apr
13 nov  •  4 dec

VERTREKDATA 2021:
15 jan  •  5, 26 feb  •  19 mrt
9 apr

10 NACHTEN

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 Op zee

 4 Philipsburg, St. Maarten

 5 Castries, Saint Lucia

 6 Bridgetown, Barbados

 7 St. John’s, Antigua

 8 Basseterre, St. Kitts & Nevis

 9 Op zee

 10 Op zee

 11 Fort Lauderdale, Florida

12 NACHTEN

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 Op zee

 4 St. Croix, Amerikaanse Maagdeneilanden

 5 St. John’s, Antigua

 6 Bridgetown, Barbados

 7 Castries, Saint Lucia

 8 St. George’s, Grenada

 9 Kingstown, St. Vincent

 10 Basseterre, St. Kitts & Nevis

 11 Op zee

 12 Op zee

 13 Fort Lauderdale, Florida

ZUIDELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
2 mei  •  14 sep  •  5, 26 okt

ZUIDELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
11 april  •  13 mei  •  4, 25 september  •  16 oktober

ZUIDELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
25 januari†  •  1*, 8, 15*, 22^, 29* februari
7, 14*, 21̂ , 28* maart  •  4, 11*, 18^, 25* april
5*, 12, 19*, 26 december

VERTREKDATA 2021:
2*, 9, 16*, 23 januari  •  6, 13*, 20, 27* februari
6, 13*, 20, 27* maart  •  3, 10*, 17, 24* april
† Volgorde van havens verschilt.
* Havens verschillen.
^ Cruise gaat in omgekeerde richting.

 1  San Juan, Puerto Rico

 2 Charlotte Amalie, St. Thomas

 3 Basseterre, St. Kitts & Nevis

 4 St. John’s, Antigua

 5 Castries, Saint Lucia

 6 Bridgetown, Barbados

 7 Op zee

 8  San Juan, Puerto Rico

7 NACHTEN11 NACHTEN10 NACHTEN

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 San Juan, Puerto Rico

 4 Philipsburg, St. Maarten

 5 Basseterre, St. Kitts & Nevis

 6 St. John’s, Antigua

 7 Charlotte Amalie, St. Thomas

 8 Tortola, Britse Maagdeneilanden

 9 Op zee

 10 Op zee

 11 Fort Lauderdale, Florida

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 Op zee

 4 Charlotte Amalie, St. Thomas

 5 St. Croix, Amerikaanse Maagdeneilanden

 6 St. John’s, Antigua

 7 Bridgetown, Barbados

 8 Castries, Saint Lucia

 9 Philipsburg, St. Maarten

 10 Op zee

 11 Op zee

 12 Fort Lauderdale, Florida

 € 1.329 € 899

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 669 PRIJZEN VANAF € 1.329 PRIJZEN VANAF € 1.549PRIJZEN VANAF € 1.439 PRIJZEN VANAF € 2.339 PRIJZEN VANAF € 549

CARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDACARAÏBEN, BAHAMA'S & BERMUDA

Overnachting of vertrek na middernacht.1. Roatán, Honduras

Bahama's, Bermuda en Caraïben 

VS

GRAND CAYMAN

Fort Lauderdale
Miami

George Town

COLOMBIA

Cozumel

Key West

Puerto Límon

Roatán
Puerto Costa Maya

PANAMA

COSTA RICA
HONDURAS

MEXICO
ST. MAARTEN

PUERTO RICO Philipsburg
San Juan

Colón
Cartagena

BAHAMA'S

Cape Liberty

Nassau

VERTREKHAVENS

CARAÏBEN

CELEBRITY REFLECTION®

VERTREKDATA 2020:
20* jan  •  10 feb  •  2*, 23 maart
13* april  •  2*, 23 november^

VERTREKDATA 2021:
4*, 25* januari  •  15 februari^  •  8*, 29 maart̂
^ Havens verschillen.

* Gelijkaardige reisroute Havens verschillen.

CARAÏBEN & DE AMERIKA'S

CELEBRITY REFLECTION®

VERTREKDATUM 2020:
23 dec

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 Cozumel, Mexico

 4 George Town, Grand Cayman

 5 Op zee

 6 Cartagena, Colombia

 7 Colón, Panama

 8 Puerto Limón, Costa Rica

 9 Op zee

 10 Roatán, Honduras

 11 Puerto Costa Maya, Mexico

 12 Op zee

 13 Fort Lauderdale, Florida

12 NACHTEN

BAHAMA'S

CELEBRITY INFINITY®

VERTREKDATA 2020:
5 maart  •  16 april  •  10, 19 december

VERTREKDATA 2021:
7 januari  •  18 februari  •  4, 18 maart  •  1, 15, 29 
april

 1  Miami, Florida

 2 Key West, Florida

 3 Op zee

 4 Nassau, Bahama's

 5  Miami, Florida

4 NACHTEN11 NACHTEN

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 George Town, Grand Cayman

 4 Op zee

 5 Cartagena, Colombia

 6 Colón, Panama

 7 Puerto Limón, Costa Rica

 8 Op zee

 9 Puerto Costa Maya, Mexico

 10 Cozumel, Mexico

 11 Op zee

 12 Fort Lauderdale, Florida

CELEBRITY INFINITY®

VERTREKDATA 2020:
4*, 13 januari  •  24, 29* februari  •  23 maart
6, 11* april  •  30 november  •  5*, 14, 23, 28 
december

VERTREKDATA 2021:
2*, 11 januari  •  13*, 22, 27* februari
8, 13*, 22, 27* maart  •  5, 10*, 19, 24 april

* Cruise in omgekeerde richting.

 1 Miami, Florida

 2 Key West, Florida

 3 Op zee

 4 Cozumel, Mexico

 5 Op zee

 6  Miami, Florida

5 NACHTEN

WESTELIJKE CARAÏBEN OOSTELIJKE CARAÏBEN

CELEBRITY EQUINOXSM

VERTREKDATA 2020:
3 januari*  •  23 mei  •  6, 20 jun  •  4, 18 jul  •  1, 15 aug

*  Gelijkaardige 7-nachten cruise aan boord van Celebrity 
Reflection. Andere aanloophavens.

8 NACHTEN

 1 Fort Lauderdale, Florida

 2 Op zee

 3 San Juan, Puerto Rico

 4 Charlotte Amalie, St. Thomas

 5 Philipsburg, St. Maarten

 6 Tortola, Britse Maagdeneilanden

 7 Op zee

 8 Nassau, Bahama's

 9  Fort Lauderdale, Florida

BERMUDA EN NEWPORT

CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
9 mei^ •  6^, 28* juni  •  5, 12, 19, 26* juli
^ 10 nachten Bermuda, Newport & Charleston. Havens 
verschillen.

* Volgorde van havens verschilt.

7 NACHTEN

 1 Cape Liberty, New Jersey

 1 Vrijheidsbeeld (rondvaart) 

 2 Newport, Rhode Island

 3 Op zee

 4 Kings Wharf, Bermuda   (
 5 Kings Wharf, Bermuda   (
 6 Kings Wharf, Bermuda

 7 Op zee

 8  Cape Liberty, New Jersey

BERMUDA
Kings Wharf

Newport

ST. THOMAS
Charlotte Amalie

Tortola
BRITSE MAAGDENEILANDEN

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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PRIJZEN VANAF € 1.559PRIJZEN VANAF € 1.929PRIJZEN VANAF € 1.169PRIJZEN VANAF € 1.299 PRIJZEN VANAF € 1.199 PRIJZEN VANAF € 1.359

Overnachting of vertrek na middernacht.

ALASKAALASKA

1. Beer uit Alaska 
2. Quebec, Canada

Alaska en Noord-Amerika

CANADA

Cape Liberty

Boston

Bar Harbor
Portland

Quebec City

St. John
Sydney

Halifax

VS

VERTREKHAVENS

CANADA

VS

ALASKA

Seattle

Vancouver

Ketchikan
Endicott Arm & Dawes

Juneau
Skagway

Icy Strait Point

Hubbard-
gletsjer

Victoria

San Francisco

Seward

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

ALASKA  
HUBBARD-GLETSJER

ALASKA  
DAWES-GLETSJER

ALASKA  
HUBBARD-GLETSJER

CELEBRITY ECLIPSE® CELEBRITY SOLSTICE®CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATA 2020:
10, 17, 24, 31 mei  •  7, 14, 21, 28 juni
5, 12, 19, 26 jul  •  2, 9, 16, 23, 30 aug
6, 13 sep

VERTREKDATA 2020:

* Cruise vertrekt in Vancouver, Brits-Columbia.
^ Cruise eindigt in Vancouver, British Columbia.

21*, 29 mei  •  5, 12, 19, 26 juni
3, 10, 17, 24, 31 juli  •  7, 14, 21, 28 augustus
4, 11 september^

VERTREKDATA 2020:

* Cruise Alaska Zuidelijke gletsjer gaat in omgekeerde 
richting. Volgorde van havens verschilt.

22, 29* mei  •  5, 12*, 19, 26* juni
3, 10*, 17, 24*, 31 juli  •  14, 21*, 28 augustus
4* sep

 1 Vancouver, Brits-Columbia

 2  Binnenpassage, Alaska (op zee)

 3 Icy Strait Point, Alaska

 4 Hubbard-gletsjer (op zee)

 5 Juneau, Alaska

 6 Ketchikan, Alaska

 7  Binnenpassage, Alaska (op zee)

 8 Vancouver, Brits-Columbia

 1 Seattle, Washington

 2 Op zee

 3 Ketchikan, Alaska

 4  Endicott Arm & Dawes-gletsjer (cruising)

 4 Juneau, Alaska

 5 Skagway, Alaska

 5  Binnenpassage, Alaska (op zee)

 6 Op zee

 7 Victoria, Brits-Columbia

 8 Seattle, Washington

 1 Vancouver, Brits-Columbia

 2  Binnenpassage, Alaska (op zee)

 3 Ketchikan, Alaska

 4 Icy Strait Point, Alaska

 5 Juneau, Alaska

 6 Skagway, Alaska

 7 Hubbard-gletsjer (op zee)

 8 Seward, Alaska

7 NACHTEN 7 NACHTEN7 NACHTEN

CANADA &  
NEW ENGLAND
CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
19, 28 mei

 1 Cape Liberty, New Jersey

 2 Op zee

 3 Portland, Maine

 4 Bar Harbor, Maine

 5  Saint John, New Brunswick (Bay of Fundy)

 6 Op zee

 7 Sydney, Nieuw-Schotland

 8 Halifax, Nieuw-Schotland

 9 Op zee

 10  Cape Liberty, New Jersey

9 NACHTEN

CANADA &  
NEW ENGLAND
CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
16* juni  •  30 augustus  •  11, 23 september  •  5 
oktober

* 12 nachten Boston, Maine & Canada cruise. Rondvaart met 
de zeilboot vanaf Cape Liberty, Bayonne, New Jersey. Havens 
verschillen.

 1 Boston, Massachusetts

 2 Op zee

 3 Bar Harbor, Maine

 4 Halifax, Nieuw-Schotland

 5 Sydney, Nieuw-Schotland

 6 Op zee

 7 Quebec City, Quebec   (
 8 Quebec City, Quebec

 9 Op zee

 10 Op zee

 11  Saint John, New Brunswick (Bay of Fundy)

 12 Portland, Maine

 13  Boston, Massachusetts

12 NACHTEN

KUSTEN VAN DE  
STILLE OCEAAN 
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATA 2020:

* 7 nachten Noordwesten Stille Oceaan & Californië cruise, 
van San Diego tot Vancouver. Havens verschillen.
^ 5 nachten Noordwesten Stille Oceaan cruise. Havens 
verschillen.

30* maart  •  3 mei  •  20 september^

7 NACHTEN

 1  Vancouver, Brits-Columbia

 2 Op zee

 3 San Francisco, Californië   (
 4 San Francisco, Californië

 5 Op zee

 6 Seattle, Washington

 7 Victoria, Brits-Columbia

 8 Vancouver, Brits-Columbia

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAUOvernachting of vertrek na middernacht.

PRIJZEN VANAF € 1.749 PRIJZEN VANAF € 1.949 PRIJZEN VANAF € 1.849PRIJZEN VANAF € 1.599 PRIJZEN VANAF € 1.699 PRIJZEN VANAF € 2.539

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

1. Chinese zanger, Singapore
2. Hongkong

Midden-Oosten en Azië

Cochin
Colombo

Phuket

Penang

Singapore

Mumbai

Mormugao
INDIA

SRI LANKA

Masqat
OMAN

CELEBRITY CONSTELLATION®

VERTREKDATA 2020:
2, 17* jan  •  1, 16* feb  •  2, 17* mrt

*Cruise in omgekeerde richting.

 1 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten  (
 2 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

 3 Masqat, Oman

 4-5 Op zee

 6 Mumbai (Bombay), India   (
 7 Mumbai (Bombay), India

 8 Goa (Mormugao), India

 9 Op zee

 10 Cochin, India

 11 Colombo, Sri Lanka

 12-13 Op zee

 14 Phuket, Thailand

 15 Op zee

 16 Singapore

15 NACHTEN

INDIA EN SRI LANKA

CELEBRITY CONSTELLATION®

VERTREKDATA 2020:
17 mrt  •  4*, 19 dec

VERTREKDATA 2021:
3*, 18 jan  •  2*, 17 feb  •  19^ mrt

*Cruise in omgekeerde richting.
^ 16 nachten, Het beste van India en Zuidoost-Azië cruise. 
Havens verschillen.

 1 Singapore

 2 Op zee

 3 Penang, Maleisië

 4 Phuket, Thailand

 5-6 Op zee

 7 Colombo, Sri Lanka

 8 Op zee

 9 Goa (Mormugao), India

 10 Mumbai (Bombay), India   (
 11 Mumbai (Bombay), India

 12-13 Op zee

 14 Masqat, Oman

 15 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten   (
 16 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

15 NACHTEN

INDIA EN ZUIDOOST-AZIË JAPAN

CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATA 2020:
10*, 21* apr  •  27^ sep  •  11, 25 okt

VERTREKDATA 2021: VERTREKDATA 2021:
28^ mrt  •  11̂  apr 3*, 17^, 31* jan  •  14, 28* feb

* 11 nachten Het beste van Japan cruise. Havens verschillen.
^ Havens verschillen.

14 NACHTEN

 1 Tokio (Yokohama), Japan

 2 Shimizu (Mt Fuji), Japan

 3 Kyoto (Osaka), Japan   (
 4 Osaka (Kyoto), Japan

 5 Kochi, Japan

 6 Hiroshima, Japan

 7 Kagoshima, Japan

 8 Op zee

 9 Busan, Zuid-Korea

 10 Op zee

 11 Hakodate, Japan

 12 Aomori, Japan

 13 Op zee

 14 Tokio (Yokohama), Japan   (
 15 Tokio (Yokohama), Japan

ZUIDOOST-AZIË

CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATA 2020:
4 jan  •  15, 29* feb  •  22 nov •  6^, 20 dec

* Cruise in omgekeerde richting
^ 14 nachten Vietnam en Filipijnen cruise. Havens verschillen.

14 NACHTEN

 1 Hongkong, China   (
 2 Hongkong, China

 3 Op zee

 4 Hanoi (Halong-baai), Vietnam   (
 5 Hanoi (Halong-baai), Vietnam

 6  Chan May (Hue/Danang), Vietnam

 7 Op zee

 8  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam

 9 Op zee

 10  Laemchabang (Bangkok), Thailand   (
 11  Laemchabang (Bangkok), Thailand

 12-13 Op zee

 14 Singapore   (
 15 Singapore

TAIWAN, VIETNAM  
EN JAPAN
CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATA 2020:
18* jan  •  1 feb

* Gelijkaardig 14 nachten Vietnam, Filipijnen en Hong Kong.

14 NACHTEN

 1 Singapore

 2 Op zee

 3  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam

 4 Nha Trang, Vietnam

 5  Chan May (Hue/Danang), Vietnam

 6-7 Op zee

 8 Taipei (Keelung), Taiwan   (
 9 Taipei (Keelung), Taiwan

 10 Op zee

 11 Kagoshima, Japan

 12 Okinawa, Japan

 13 Op zee

 14 Hongkong, China   (
 15 Hongkong, China

CHINA EN  
ZUID-KOREA
CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATA 2020:
14, 28^mrt  •  8* nov

VERTREKDATUM 2021:
14* mrt
^ 13 nachten China, Zuid-Korea en Japan cruise. Havens 
verschillen.

* 14 nachten China, China en Taiwan cruise. Havens 
verschillen.

 1 Hongkong, China

 2 Op zee

 3  Taipei (Keelung), Taiwan

 4 Op zee

 5 Nagasaki, Japan

 6 Busan, Zuid-Korea

 7 Jeju Island, Zuid-Korea

 8 Op zee

 9 Beijing (Tianjin), China   (
 10 Beijing (Tianjin), China   (
 11 Beijing (Tianjin), China

 12 Op zee

 13 Seoul (Incheon), Zuid-Korea

 14 Op zee

 15 Baoshan (Shanghai), China

14 NACHTEN

Phu My

Chan May

Hongkong

VIETNAM

Halong-baai

JAPAN

Yokohama

ZUID-KOREATianjin

Jeju Island

Laemchabang

CHINA

THAILAND

TAIWAN
Keelung

MALEISIË

Incheon
Busan

Osaka

Kagoshima

Nagasaki

Shimizu

Kochi

Aomori

Hiroshima

Hakodate

Dubai

VERTREKHAVENS

Okinawa

 € 1.599

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 2.499 PRIJZEN VANAF € 1.799 PRIJZEN VANAF € 1.989PRIJZEN VANAF € 1.429 PRIJZEN VANAF € 1.969PRIJZEN VANAF € 1.959

Overnachting of vertrek na middernacht.1. Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Azië en Rest van de wereld

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

JAPAN EN BERINGZEE  

CELEBRITY MILLENNIUM®

VERTREKDATUM 2020:
10 mei 

13 NACHTEN

 1 Tokio (Yokohama), Japan

 2 Op zee

 3 Hakodate, Japan

 4-5 Op zee

 6 Petropaviovsk, Rusland

 7-13 Op zee

 14 Vancouver, Brits-Columbia

CELEBRITY CONSTELLATION®

VERTREKDATA 2020:
1 apr  •  19 nov*

VERTREKDATUM 2021:
3^ apr

* 15 nachten Griekenland, Suezkanaal en Dubai cruise. 
Havens verschillen.
^ Cruise eindigt in Athene, Griekenland. Havens verschillen.

 1 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten   (
 2 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

 3 Masqat, Oman

 4-8 Op zee

 9 Aqaba, Jordanië

 10 Suezkanaal (passage)

 11 Suezkanaal (passage)

 12 Op zee

 13 Piraeus (Athene), Griekenland

 14 Katakolon, Griekenland

 15 Op zee

 16 Civitavecchia (Rome), Italië

15 NACHTEN

SUEZKANAAL
15 NACHTEN

PANAMAKANAAL

CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
29 okt  •  13* nov

* Cruise in omgekeerde richting.

 1 Fort Lauderdale, Florida

2-3 Op zee

 4 Cartagena, Colombia

 5 Colón, Panama

 6 Panamakanaal (op zee)

 7 Op zee

 8 Puntarenas, Costa Rica

 9 Op zee

 10  Puerto Quetzal, Guatemala

 11-12 Op zee

 13 Puerto Vallarta, Mexico

 14 Cabo San Lucas, Mexico

 15 Op zee 

 16  San Diego, Californië

14 NACHTEN

IJSLAND EN  
GROENLAND
CELEBRITY SUMMIT®

VERTREKDATA 2020:
2, 16* aug

* Cruise in omgekeerde richting. Cruise eindigt in Boston, 
Massachusetts. Havens verschillen.

 1  Cape Liberty, New Jersey

 2 Op zee

 3 Halifax, Nieuw-Schotland

 4 Sydney, Nieuw-Schotland

 5-6 Op zee

 7 Qaqortoq, Groenland

 8 Prins Christian Sund (op zee)

 9 Op zee

 10 Reykjavik, IJsland   (
 11 Reykjavik, IJsland

 12 Akureyri, IJsland

 13-14 Op zee

 15  Dublin, Ierland

14 NACHTEN

AZOREN, MAROKKO 
EN SPANJE
CELEBRITY INFINITY®

VERTREKDATA 2020:
25 apr  •  22* okt  •  16 nov^

* 14 nachten Spain, Portugal en Azoren transatlantische 
cruise op Celebrity Apex van Barcelona tot Fort Lauderdale. 
Havens verschillen.
^ 14 nachten Marokko en Canarische Eilanden 
transatlantische Lissabon tot Miami. Havens verschillen.

 1 Miami, Florida

 2-7 Op zee

 8 Ponta Delgado, Portugal

 9-10 Op zee

 11 Agadir, Marokko

 12 Op zee

 13 Málaga, Spanje

 14  Alicante, Spanje

 15  Barcelona, Spanje

15 NACHTEN

SPANJE, ITALIË EN TENERIFE

CELEBRITY EDGE®

VERTREKDATA 2020:
19 apr  •  30* okt

* 14 nachten Rome tot Fort Lauderdale. Havens verschillen.

 1  Fort Lauderdale, Florida

 2-8 Op zee

 9 Tenerife, Canarische Eilanden

 10-11 Op zee

 12 Palma de Mallorca, Spanje

 13 Barcelona, Spanje

 14 Toulon (Provence), Frankrijk

 15  Firenze/Pisa (La Spezia), Italië

 16  Civitavecchia (Rome), Italië

VERTREKHAVENS

Dubai

Halifax

Masqat

Sydney
Vancouver

Cape Liberty

San Diego

Prins 
Christian 
Sund

Fort Lauderdale

Qaqortoq

Miami

Reykjavik
Akureyri

AqabaSuezkanaal

Piraeus

Katakolon

Rome
La Spezia

OMAN

VAE

CANADA

CANADA

IJSLAND

VS

GROENLAND

Hakodate
Yokohama

Petropaviovsk

JAPAN

RUSLAND

JORDANIË

Ponta 
Delgado

Agadir

Dublin

Malaga
Alicante

Barcelona
Palma de 
Mallorca

Tenerife

Toulon

IERLAND

PORTUGAL

MAROKKO

SPANJE

CANARISCHE EILANDEN

FRANKRIJK

GRIEKENLAND

ITALIË

CartagenaColón

Panamakanaal
Puntarenas

Puerto Quetzal

Puerto Vallarta
Cabo San Lucas

COLOMBIA

PANAMA

GUATEMALA

MEXICO

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 1.749 PRIJZEN VANAF € 1.759 PRIJZEN VANAF € 1.349PRIJZEN VANAF € 1.999 PRIJZEN VANAF € 1.849 PRIJZEN VANAF € 1.889

Overnachting of vertrek na middernacht.
1. Australië
2. Picton, Nieuw-Zeeland

Australië en Nieuw-Zeeland

Melbourne

Adelaide

Hobart

AUSTRALIË

TASMANIË

Sydney

Wellington
Napier
TaurangaNIEUW-ZEELAND

Bay of Islands

Akaroa
Christchurch

Dunedin

Auckland

Milford Sound

Picton

Doubtful Sound
Dusky Sound

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

VERTREKHAVENS

AUSTRALIË EN  
NIEUW-ZEELAND
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATA 2020:
10*, 23 dec

VERTREKDATA 2021:
15^, 26^ jan  •  20** feb  •  4^ mrt

* Gelijkaardige 13 nachten. Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 11 nachten. Havens verschillen.

** Gelijkaardige 12 nachten. Havens verschillen.

 1 Melbourne, Australië

 2-4 Op zee

 5 Picton, Nieuw-Zeeland

 6 Wellington, Nieuw-Zeeland

 7 Christchurch, Nieuw-Zeeland

 8 Dunedin, Nieuw-Zeeland

 9 Dusky Sound, Nieuw-Zeeland

 9 Doubtful Sound, Nieuw-Zeeland

 9 Milford Sound, Nieuw-Zeeland

10-11 Op zee

 12 Melbourne, Australië

11 NACHTEN

AUSTRALIË EN  
NIEUW-ZEELAND
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATUM 2020:
24 dec

VERTREKDATA 2021:
14*, 25^ jan  •  12** feb  •  6^, 24* mrt

* Gelijkaardige 11 nachten. Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 10 nachten. Havens verschillen.

** Gelijkaardige 9 nachten. Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2-3 Op zee

 4 Bay of Islands, Nieuw-Zeeland

 5 Auckland, Nieuw-Zeeland

 6 Tauranga, Nieuw-Zeeland

 7 Napier, Nieuw-Zeeland

 8 Picton, Nieuw-Zeeland

 9-10 Op zee

 11 Sydney, Australië

10 NACHTEN

AUSTRALIË, TASMANIË EN 
NIEUW-ZEELAND
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
28 okt  •  11*, 23^ nov

* Gelijkaardige 14 nachten. Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 12 nachten. Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2 Op zee

 3 Hobart, Tasmanië, Australië

 4-5 Op zee

 6 Milford Sound, Nieuw-Zeeland

 6 Doubtful Sound, Nieuw-Zeeland

 6 Dusky Sound, Nieuw-Zeeland

 7 Dunedin, Nieuw-Zeeland

 8 Akaroa, Nieuw-Zeeland

 9 Wellington, Nieuw-Zeeland

 10 Picton, Nieuw-Zeeland

 11-12 Op zee

 13 Sydney, Australië

12 NACHTEN

NIEUW-ZEELAND EN 
TASMANIË
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
25* feb  •  7, 17^, 29** feb  •  10** mrt

* Gelijkaardige 13 nachten. Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 12 nachten. Havens verschillen.

** Gelijkaardige 10 nachten. Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2 Op zee

 3 Hobart, Tasmanië, Australië

 4-5 Op zee

 6 Milford Sound, Nieuw-Zeeland

 6 Doubtful Sound, Nieuw-Zeeland

 6 Dusky Sound, Nieuw-Zeeland

 7 Dunedin, Nieuw-Zeeland

 8 Akaroa, Nieuw-Zeeland

 9 Op zee

 10 Tauranga, Nieuw-Zeeland

 11 Auckland, Nieuw-Zeeland

10 NACHTEN

GREAT BARRIER REEF, 
AUSTRALIË
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
14* jan  •  20** mrt  •  14 dec

VERTREKDATA 2021:
23^ mrt  •  4* apr

* Gelijkaardige 11 nachten. Havens verschillen.

** Gelijkaardige 12 nachten. Havens verschillen.
^ Er is een gelijkaardige 12 nachten op de Celebrity Eclipse. 
Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2 Newcastle, Australië

 3-4 Op zee

 5 Airlie Beach, Australië

 6  Cairns (Yorkey’s Knob), Australië

 7  Willis Island, Australië (op zee)

 8 Op zee

 9 Brisbane, Australië

 10 Op zee

 11 Sydney, Australië

10 NACHTEN

AUSTRALIË EN TASMANIË

CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
4 feb  •  15* mrt

* Er is een gelijkaardige 8 nachten op de Celebrity Eclipse. 
Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2-3 Op zee

 4 Adelaide, Australië  (
 5 Adelaide, Australië

 6 Op zee

 7 Hobart, Tasmanië, Australië

 8 Op zee

 9 Sydney, Australië

8 NACHTEN

Newcastle

Airlie Beach
Yorkey’s Knob

Brisbane

Willis Eiland

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 3.099 PRIJZEN VANAF € 3.199 PRIJZEN VANAF € 1.999PRIJZEN VANAF € 1.369 PRIJZEN VANAF € 1.669 PRIJZEN VANAF € 1.799

Overnachting of vertrek na middernacht.1. Bora Bora, Frans-Polynesië

Hawaï en Zuidelijke Stille Oceaan

VERTREKHAVENS

AUSTRALIË

Sydney

FIJI

TONGA

SAMOA AMERIKAANS-
SAMOA

FRANS-
POLYNESIË

NIEUW 
CALEDONIË

LOYALTY-
EILANDEN

VANUATU

Suva

Mare
Nuku ‘Alofa

Neiafu

Lautoka
Apia Pago Pago

PapeeteBora BoraPort Vila

Victoria

Vancouver
CANADA

NIEUW-ZEELAND

Auckland
Bay of Islands

Noumea

Newcastle

Mystery IslandLifou

Lahaina
Honolulu

Hilo
HAWAÏ

Kailua 
Kona

Airlie Beach
Yorkey’s Knob

Darwin

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

HAWAÏ

CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATA 2020:
10, 20* apr

VERTREKDATUM 2021:
22^ apr

* Gelijkaardige 13 nachten. Havens verschillen.
^ Cruise gaat in omgekeerde richting. Havens verschillen.

10 NACHTEN

 1 Vancouver, Brits-Columbia

 2 Victoria, Brits-Columbia 

 3-7 Op zee

 8 Lahaina, Maui, Hawaï

 9 Hilo, Hawaï

 10 Kailua Kona, Hawaï

 11 Honolulu, Oahu, Hawaï

HAWAÏ

CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
11 mei  •  18* sep

VERTREKDATUM 2021:
3^ mei

* Cruise in omgekeerde richting. Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 11 nachten. Havens verschillen.

10 NACHTEN

 1 Honolulu, Oahu, Hawaii  (
 2 Honolulu, Oahu, Hawaï

 3 Lahaina, Maui, Hawaï

 4 Hilo, Hawaï

 5 Kailua Kona, Hawaï

 6-10 Op zee

 11  Vancouver, Brits-Columbia

STILLE OCEAAN

CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
4 jan  •  18* okt  •  5^ dec

VERTREKDATA 2021:
3** jan  •  6^^ feb  •  16† mrt

* Havens verschillen.
^ Gelijkaardige 9 nachten. Havens verschillen.

** Gelijkaardige 11 nachten. Havens verschillen.
^^  Gelijkaardige 14 nachten op de Celebrity Eclipse. Havens 
verschillen.
^ Gelijkaardige 14 nachten. Havens verschillen.

 1 Sydney, Australië

 2-3 Op zee

 4 Noumea, Nieuw-Caledonië

 5 Mystery Island, Vanuatu

 6 Port Vila, Vanuatu

 7 Mare, Nieuw-Caledonië

 8 Lifou, Loyalty-eilanden

 9-10 Op zee

 11 Sydney, Australië

10 NACHTEN

STILLE OCEAAN,  
FIJI EN TONGA
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATUM 2020:
1 apr

VERTREKDATUM 2021:
21 feb

 1 Auckland, Nieuw-Zeeland

 2 Bay of Islands, Nieuw-Zeeland

3-4 Op zee

 5 Lautoka, Fiji-eilanden

 6 Suva, Fiji

 7 Op zee

 8 Apia, Samoa

 9 Pago Pago, Amerikaans-Samoa

 10 Vavau (Neiafu), Tonga

 11 Nuku ‘Alofa, Tonga

 12-13 Op zee

 14 Auckland, Nieuw-Zeeland

13 NACHTEN

TAHITI, BORA BORA  
EN HAWAII
CELEBRITY SOLSTICE®

VERTREKDATA 2020:
25 apr  •  28* sep

VERTREKDATUM 2021:
15^ apr

* Cruise in omgekeerde richting
^ Gelijkaardige 19 nachten. Havens verschillen.

17 NACHTEN

 1 Sydney, Australië

 2-3 Op zee

 4 Bay of Islands, Nieuw-Zeeland

 5 Auckland, Nieuw-Zeeland

 6-9 Op zee

 10  Papeete, Tahiti, Frans-Polynesië

 11 Bora Bora, Frans-Polynesië

 12-16 Op zee

 17 Lahaina, Maui, Hawaï

 18 Honolulu, Oahu, Hawaï

GREAT BARRIER REEF, 
AUSTRALIË
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATUM 2020:
24 nov

VERTREKDATUM 2021:
4* apr

* Gelijkaardige 11 nachten op de Celebrity Solstice. Havens 
verschillen.

 1 Singapore

 2-5 Op zee

 6 Darwin, Australië

 7-8  Op zee

 9  Cairns (Yorkey’s Knob),  Australië  (
 10  Cairns (Yorkey’s Knob), Australië

 11 Airlie Beach, Australië

 12-13 Op zee

 14 Newcastle, Australië

 15 Sydney, Australië

14 NACHTEN

Singapore

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

PRIJZEN VANAF € 2.299 PRIJZEN VANAF € 2.699 PRIJZEN VANAF € 1.999PRIJZEN VANAF € 3.389 PRIJZEN VANAF € 2.359 PRIJZEN VANAF € 3.139

Overnachting of vertrek na middernacht.
1. Machu Picchu, Peru
2. Iguazu Falls, Argentinië

VERTREKHAVENS

Paradise Bay

Straat van 
GerlacheSchollaertkanaal 

en Dalhan-baai

Elephant Island

ANTARCTICA

San Antonio

Ilhabela

Buzios

Punta Del Este

Puerto Montt

Chileense fjorden

Kaap Hoorn

Buenos Aires

Punta Arenas Port Stanley

ARGENTINIË

CHILI
URUGUAY

San Diego

Cabo San Lucas

Puntarenas

Puerto Vallarta
Huatulco

Rio de Janeiro

Santos

Straat van Magellaan

Puerto Madryn

Ushuaia

Montevideo

VS

BRAZILIË

ECUADOR

MEXICO

Zuid-Amerika en Stille Oceaan

Lima

Manta

La Serena

PERU

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

14 NACHTEN

ARGENTINIË EN 
ANTARCTICA
CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2021:
3, 17, 31 jan

 1 Buenos Aires, Argentinië

 2-4 Op zee

 5 Ushuaia, Argentinië

 6 Kaap Hoorn, Chili

 7  Schollaertkanaal en Dalhan-baai, 
Antarctica

 7 Paradise Bay, Antarctica

 7 Straat van Gerlache, Antarctica

 8 Elephant Island, Antarctica 

 9 Op zee

 10 Port Stanley, Falklandeilanden

 11 Op zee

 12 Puerto Madryn, Argentinië

 13 Op zee

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentinië

CHILI, ARGENTINIË  
EN URUGUAY
CELEBRITY SILHOUETTE®

VERTREKDATA 2020:
6, 20* dec

VERTREKDATA 2021:
14 feb  •  14* mrt

* Cruise in omgekeerde richting.

14 NACHTEN

 1 Buenos Aires, Argentinië   (
 2 Buenos Aires, Argentinië

 3 Montevideo, Uruguay

 4 Punta Del Este, Uruguay

 5 Op zee

 6 Puerto Madryn, Argentinië

 7 Op zee

 8 Kaap Hoorn, Chili

 9 Ushuaia, Argentinië

 10 Punta Arenas, Chili

 11 Straat van Magellaan (op zee)

 12 Chileense fjorden (op zee)

 13 Puerto Montt, Chili

 14 Op zee

 15 San Antonio, Chili

ARGENTINIË, RIO  
EN URUGUAY
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATUM 2020:
16 feb

VERTREKDATUM 2021:
28* mrt

* 10 nachten Argentinië, Uruguay en Brazilië cruise met 
Celebrity Silhouette. Havens verschillen.

14 NACHTEN

 1 Buenos Aires, Argentinië   (
 2 Buenos Aires, Argentinië

 3-4 Op zee

 5 Sao Paulo (Santos), Brazilië

 6 Ilhabela, Brazilië

 7 Buzios, Brazilië

 8 Rio de Janeiro, Brazilië   (
 9 Rio de Janeiro, Brazilië   (
 10 Rio de Janeiro, Brazilië

 11-12 Op zee

 13 Punta Del Este, Uruguay

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentinië

CHILI NAAR  
SAN DIEGO
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATUM 2021:
15 mrt

15 NACHTEN

 1  San Antonio, Chili

 2 Coquimbo (La Serena), Chili

 3-4 Op zee

 5 Lima (Callao), Peru

 6 Op zee

 7 Manta, Ecuador

 8 Op zee

 9 Puntarenas, Costa Rica

 10 Op zee

 11 Huatulco, Mexico

 12 Op zee

 13 Puerto Vallarta, Mexico

 14 Cabo San Lucas, Mexico

 15 Op zee

 16 San Diego, Californië

14 NACHTEN

ANTARCTICA

CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATA 2020:
19 jan  •  2 feb

 1 Buenos Aires, Argentinië

 2-4 Op zee

 5 Ushuaia, Argentinië

 6 Kaap Hoorn, Chili

 7  Schollaertkanaal en Dalhan-baai, 
Antarctica

 8 Elephant Island, Antarctica 

 9 Op zee

 10 Port Stanley, Falklandeilanden

 11 Op zee

 12 Puerto Madryn, Argentinië

 13 Op zee

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentinië

CHILI EN  
ARGENTINIË
CELEBRITY ECLIPSE®

VERTREKDATA 2021:
5 jan  • 1* mrt

* Cruise gaat in omgekeerde richting.

14 NACHTEN

 1 San Antonio, Chili

 2 Op zee

 3 Puerto Montt, Chili

 4 Chileense fjorden (op zee)

 5 Straat van Magellaan (op zee)

 6 Punta Arenas, Chili

 7 Ushuaia, Argentinië

 8 Kaap Hoorn, Chili

 9 Op zee

 10 Puerto Madryn, Argentinië

 11 Op zee

 12 Punta Del Este, Uruguay

 13 Montevideo, Uruguay

 14 Buenos Aires, Argentinië   (
 15 Buenos Aires, Argentinië

Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, maar exclusief 
fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-
prijzen die afhangen van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs naar www.celebritycruises.
be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEER UW REISBUREAU

1. Marine Iguana  2. Begeleide excursie

PRIJZEN VANAF € 4.799 PRIJZEN VANAF € 4.989 PRIJZEN VANAF  € 8.719 PRIJZEN VANAF  € 8.739

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Daphne-eiland (op zee)

 2 Egas Port

 2 Rábida (Galapagos)

 3 Bahía Elizabeth (Isabela)

 3 Tagus Cove (Isabela)

 4 Sullivan Bay (Santiago)

 4 Bartolomé

 5 Las Bachas (Santa Cruz)

 5 Seymour Norte

 6 Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

 6 Punta Pitt (San Cristóbal)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Black Turtle Cove (Santa Cruz)

 2 Rábida (Galapagos)

 2 Egas Port

 3 Tagus Cove (Isabela)

 3 Punta Espinoza (Fernandina)

 4 Bahía Urvina (Isabela)

 4 Punta Vicente Roca (Isabela)

 5 Bartolomé 

 6 El Barranco (Genovesa)

 6 Darwin Bay (Genovesa)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Seymour Norte

 2 South Plaza (Santa Cruz)

 2 Isla Santa Fé

 3 Punta Pitt (San Cristóbal)

 3 Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

 4 Bahia Post Office (Floreana)

 4 Cormorant Point (Floreana)

 5 Bahía Elizabeth (Isabela)

 5 Punta Moreno (Isabela)

 6 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 7 Gardner Bay (Española)

 7 Punta Suarez (Española)

 8 Baltra (Galapagos)

VERTREKDATA 2020:
12, 26 jan  •  9, 23 feb  •  8, 22 mrt
5, 19 apr  •  3, 17, 31 mei  •  14, 28 jun
12, 26 jul  •  9, 23 aug  •  6, 20 sep
4, 18 okt  •  1, 15, 29 nov  •  13, 27 dec

VERTREKDATA 2021:
10, 24 jan  •  7, 21 feb  •  7, 21 mrt
4, 18 apr

VERTREKDATA 2020:
11, 25 jan  •  8, 22 feb  •  7, 21 mrt
4, 18 apr  •  2, 16, 30 mei  •  11, 25 jul
8, 22 aug  •  5, 19 sep  •  3, 17, 31 okt
14, 28 nov  •  12, 26 dec

VERTREKDATA 2021:
9, 23 jan  •  6, 20 feb  •  6, 20 mrt
3, 17 apr

VERTREKDATA 2020:
4, 18 jan  •  1, 15, 29 feb  •  14, 28 mrt
11, 25 apr  •  9, 23 mei  •  6 jun
4, 18 jul  •  1, 15, 29 aug  •  12, 26 sep
10, 24 okt  •  7, 21 nov  •  5, 19 dec

VERTREKDATA 2021:
2, 16, 30 jan  •  13, 27 feb  •  13, 27 mrt
10, 24 apr

TOEGANG TOT DE EXPERTS
Grondig opgeleide natuurgidsen begeleiden alle cruises en 
delen hun diepgaande kennis over deze archipel. Samen met 
deze gidsen ontdekt u elk eiland op uw reisroute en maakt 
u kennis met de olifantschildpadden, de zeeschildpadden, 
de zeeleguanen en nog veel meer. Weer aan boord gaat uw 
verkenning verder met presentaties over de fauna en flora die u 
hebt gezien en die u nog gaat zien. 

WAT IS ER INBEGREPEN IN EEN  
7-NACHTEN GALAPAGOS CRUISE?̂

•   Hutten en suites met airconditioning, privébadkamers en 
-douches en koelkasten met gratis flessenwater

•   Alle maaltijden en gratis dranken aan boord van het schip, 
inclusief uitgelezen wijnen, mousserende wijnen, sterke 
dranken, frisdranken, flessenwater, koffie en thee

•   Gratis roomservice
•   Gratis internettoegang
•   Entertainment aan boord, inclusief programma's of 

lezingen door erkende natuurgidsen van Galapagos 
National Park of ons ervaren Celebrity-personeel aan 
boord

•   Gratis snorkeluitrusting, mini-duikpakken, verrekijkers en 
wandelstokken voor de duur van de cruise

•   Fooien voor personeel en sprekers aan boord, met 
inbegrip van de natuurgidsen

•   Toegang tot het National Park en Galapagos Tourist Card-
toeslagen

•   Transfers en vluchten† van/naar Baltra met pakketten van 
10 nachten en meer

•   Pre- en post-cruise hotelaccommodaties en rondreizen 
met pakketten van 10 nachten en meer

•   Alle excursies – keuze van activiteitsniveau  
en locaties

Na meer dan 10 jaar ervaring op de 
Galapagoseilanden, weten we hoe we u een 
luxueus cruiseavontuur kunnen aanbieden in 
deze geïsoleerde hoek van de wereld. Met onze 
milieuvriendelijke Galapagosvloot, voorzien we 4 
unieke reisroutes langs 15 eilanden met meer dan 
30 aanleghavens. We hebben ook enkele zorgvuldig 
gekozen nieuwe activiteiten en excursies gepland, 
plus uitgebreide pre- en post-cruise ervaringen.

NIEUW CELEBRITY FLORA
Celebrity Xpedition, onze luxueuze megajacht die het hele 
jaar door naar de betoverende Galapagoseilanden vaart, 
werd in 2004 gelanceerd. In de lente van 2019 lanceerden we 
Celebrity Flora – een van 's werelds meest milieuvriendelijke 
en milieuveilige schepen, en speciaal gebouwd met deze 
ongerepte bestemming in het achterhoofd. Innovatief, all-
inclusive en exclusief.

Galapagoseilanden

CELEBRITY FLORASM 

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Daphne-eiland (op zee)

 2 Gardner Bay (Española)

 2 Punta Suarez (Española)

 3 Cormorant Point (Floreana)

 3 Bahia Post Office (Floreana)

 4 Punta Moreno (Isabela)

 4 Bahía Urvina (Isabela)

 5 Punta Espinoza (Fernandina)

 5 Punta Vicente Roca (Isabela)

 6 South Plaza (Santa Cruz)

 6 Dragon Hill (Santa Cruz)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

VERTREKDATA 2020:
5, 19 jan  •  2, 16 feb  •  1, 15, 29 mrt
12, 26 apr  •  10, 24 mei  •  7, 21 jun
5, 19 jul  •  2, 16, 30 aug  •  13, 27 sep
11, 25 okt  •  8, 22 nov  •  6, 20 dec

VERTREKDATA 2021:
3, 17, 31 jan  •  14, 28 feb  •  14, 28 mrt
11, 25 apr

CELEBRITY FLORASM CELEBRITY XPEDITION® CELEBRITY XPEDITION® 

Isla Fernandina

Isla Isabela

Isla Floreana

Isla Rábida

Isla Española

Isla de San Cristóbal

Isla Santa Cruz

Isla Santiago Isla Bartalomé

Isla Seymour Norte
Isla Baltra

Isla 
Daphne

Isla Santa 
Fé

Isla Genovesa

REST VAN DE WERELDREST VAN DE WERELD

7 NACHTEN 7 NACHTEN 7 NACHTEN 7 NACHTEN

GALAPAGOS EILANDEN 
NOORDELIJKE LUS

GALAPAGOS EILANDEN 
ZUIDELIJKE LUS

GALAPAGOSEILANDEN 
BUITENSTE LUS

GALAPAGOSEILANDEN 
BINNENSTE LUS

†  

^

Gelieve rekening te houden met de gewichtlimiet voor bagage op 
vluchten tussen Quito en Baltra.

Toeslag van toepassing voor: wasdienst; massagediensten; een selectie 
van sterke dranken, aperitieven en wijnen.

Alle havens zijn alleen toegankelijk per Zodiac. Prijzen in deze brochure zijn 
per persoon in euro, en op basis van twee personen per binnenhut. Prijzen zijn 
inclusief taksen en btw (indien van toepassing), Garantiefonds en havengelden, 
maar exclusief fooien. Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er 
zeker van bent dat we u altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het 
moment van uw boeking. We tonen u  de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen 
van een combinatie van factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het 
schip, de reisroute, de reisdata, de hut en vraag en aanbod. Ga voor de beste prijs 
naar www.celebritycruises.be. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct bij 
het ter perse gaan van deze brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging en 
beschikbaarheid.   
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU

ONTDEK ONZE SCHEPENONTDEK ONZE SCHEPEN

ONZE GEVIERDE 
VLOOT.

1. Celebrity Edge®

2018

2018

2018

2018

2018

GOLD AWARD
“BESTE CRUISELIJN”

CATEGORIE PREMIUM

“GOLD AWARD  
VOOR BESTE PREMIUM 

CRUISELIJN”

“GOLD AWARD  
VOOR BESTE ALGEMEEN 

PREMIUM SCHIP”

“HOOGSTE 
KLANTENTEVREDENHEID”

VOOR HET DERDE JAAR OP RIJ

“BESTE DINERS  
AAN BOORD"

VOOR HET ZESDE  
JAAR OP RIJ

Travvy Awards 2018

Recommend Magazine
Readers’ Choice

Awards

Magellan Awards  
van Travel Weekly

WAVE Awards van  
Travel Age West Magazine

WAVE Awards van  
Travel Age West Magazine
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CELEBRITY SUITE

BALKON
8-10 m²

36-43 m²  

1. Iconic Suite, Celebrity Edge 
2. Penthouse Suite, Celebrity Edge  3. Penthouse Suite, Celebrity Edge

SUITE CLASS-ACCOMMODATIESUITE CLASS-ACCOMMODATIE

Suite klasse ervaring geldt niet voor Celebrity Xpedition® klasse.†

Door onze bekroonde schepen radicaal te hervormen hebben we 

de visionaire ideeën en designstijl die Kelly Hoppen voor Celebrity 

Edge® creëerde op de rest van onze vloot kunnen overzetten en 

hebben we onze wereldvermaarde suites naar een nog hoger 

niveau gebracht. Maak uw keuze uit een ruim aanbod van groottes 

en configuraties, van ruime Sky Suites tot "appartementen" met 

meerdere kamers en penthouses, met als hoogtepunt een 

prachtig duo van Iconic Suites. Allemaal delen ze een lange lijst van 

luxueuze voorzieningen en extra's – het kenmerk van onze Suite-

klasse† ervaring.

THE RETREAT® 
Met Celebrity Edge introduceren we een nieuw exclusief rustverblijf voor 
alle Suite Class-gasten met de naam The Retreat. En als onderdeel van 
onze Celebrity RevolutionSM, delen we de meest luxueuze ervaringen 
bedacht door Kelly Hoppen over onze hele vloot. Elk schip bevat een 
reeks privélocaties en zal op termijn The Retreat® Sundeck en The Retreat® 
Lounge in zijn aanbod hebben.

RESTAURANT LUMINAE
Geniet van de geneugten van het dineren in een restaurant alleen 
voor suites — ontbijt, lunch en diner. Niet alleen de locatie is exclusief, 
maar ook de menu's. De moderne en eclectische keuken die hier wordt 
geserveerd, wordt bereid door onze met Michelinster bekroonde chef-kok 
en is nergens anders aan boord te vinden.

Alle services en voorzieningen variëren per suite categorie, hangen af van de beschikbaarheid, 
en kunnen worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving.

SUITE-KLASSE, 
PREMIUM,  
PRIVÉ.

ICONIC SUITE / ALLEEN EDGE®-KLASSE
Deze schitterende appartementen met twee slaapkamers en twee 
badkamers, bovenaan het schip, bieden ruim plaats voor zes personen. 
Even indrukwekkend is het uitgestrekte buitenterras, compleet met 
cabana's, whirlpool en stijlvol meubilair.

EDGE-VILLA  /  ALLEEN EDGE-KLASSE
Luxueuze residenties met 2 verdiepingen die plaats bieden aan vier 
personen, met twee volledige badkamers en rechtstreekse toegang 
tot het Retreat Sundeck. Een buitenterras op twee niveaus met een 
dompelbad maakt het plaatje compleet.

REFLECTION SUITE (ALLEEN CELEBRITY REFLECTION®) 
Dit unieke meesterwerk is de op één na grootste suite in onze vloot en 
biedt een panoramische hoeklocatie. De suite wordt gekenmerkt door 
de badkamer met prachtig uitzicht op zee met een douche die uitsteekt 
over de zijkant van het schip.

PENTHOUSE SUITE 
Hoogtepunten van deze extra ruime "appartementen" zijn een open 
leefruimte, plus een gigantisch privébalkon met loungestoelen en 
whirlpool. 

ROYAL SUITE 
Royal Suites hebben afzonderlijke slaap-, leef-, eet- en buitenruimtes die 
perfect zijn om vrienden en familie te entertainen. 

SIGNATURE SUITE (ALLEEN CELEBRITY REFLECTION)
Lichte en luchtige suites met grote balkons gelegen in een 
privégedeelte van het schip. Extra hoge plafonds, aangevuld met glazen 
deuren over de volledige hoogte, maximaliseren uw uitzicht. 

CELEBRITY SUITE 
Deze suites zijn veel ruimer dan onze grote Sky Suites en hebben ook 
een groter balkon.

SKY SUITE 

Deze grote suite van 27 m² met ruim bad en groot balkon is uw 
kennismaking met de luxe van de Suite-klasse.

GRATIS PREMIUM "ALL-IN" VOORDELEN^

Geniet van een premium drankenformule, onbeperkt 
specialiteitenmaaltijden en snelle internettoegang, 
twee flessen alcohol met mengers, wasserette, 
luxueuze badkamervoorzieningen en veel meer.

HOOGTEPUNTEN VAN DE SUITE-KLASSE:

DINEREN
• Specialiteitenrestaurant alleen voor Suite-gasten
•  Hoofd- en specialiteitenrestaurant met zitplaatsen 

naar keuze
•  Uitgebreide roomservice in de suite voor ontbijt, 

lunch en diner

DIENSTVERLENING
• 24/7 persoonlijke butler
• Schoonmaakdienst ('s morgens en 's avonds)

•  Voorrangscheck-in, vroeg in- en ontschepen in alle 
aanleghavens 

• Voorrang bij tender
• Excursiespecialist aan boord
•  Gereserveerde theaterzitjes op Evening Chic-

avonden
•  Gratis stranddoeken, schoenen poetsen, gebruik van 

golfparaplu en verrekijker

VOORZIENINGEN
•  Vers fruit en mousserende wijn als welkom
• Toegang tot privé VIP-lounge
•  Toegang tot The Retreat® (op bepaalde schepen)

•  In de namiddag wordt er thee in de suite opgediend, 
dagelijks hartige/zoete snacks

•  Espresso en cappuccino in de suite
•  Aangepaste matrassen, pluchen dekens, keuze van 

kussens, beddengoed in 100% katoen
•  Luxueuze badvoorzieningen, 100 % katoenen 

kamerjassen en extra grote badhanddoeken

Afbeeldingen van hutten zijn representatief, op basis van Celebrity 
Solstice-klasse & Celebrity Edge. Alle afmetingen van hutten zijn bij 
benadering. De indeling van de kamers kan variëren naargelang de 
scheepsklasse.

Exclusief Sky en Celebrity Suites.^

GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU

EDGE VILLA
68.5 m²  

BALKON
19.5 m²

ICONIC SUITE

BALKON
64 m²

175 m²  

152 m²  

BALKON
18 m²

REFLECTION SUITE

BALKON
36-102 m²

120-133 m²  
PENTHOUSE SUITE

ROYAL SUITE
50-55 m²  

BALKON
14-18 m²

SIGNATURE SUITE

BALKON
11 m²

41 m² 

BALKON
5-7 m²

23-28 m²  
SKY SUITE

VOOR MEER INFORMATIE: GA NAAR:
CELEBRITYCRUISES.COM/SUITES
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU1. Balkonhut, Celebrity Millennium

2. Concierge Class-hut, Celebrity Edge  3. Mooie ingerichte badkamers

HUTACCOMMODATIEHUTACCOMMODATIE

VOORZIENINGEN IN EEN HUT:
•  Schoonmaakdienst ('s morgens en 's avonds) 
• 24 uur room service^

•  Ontbijt, lunch en diner in tal van restaurants
•  100% katoenen beddengoed plus pluchen 

dekbedden en kussens
•  Speciaal samengestelde badproducten, 100 % 

katoenen badhanddoeken en kamerjassen
•  Gratis stranddoeken
• Vers ijs wordt bezorgd op aanvraag

AQUACLASS-VOORZIENINGEN:
•  Specialiteitenrestaurant alleen AquaClass
•  Onbeperkt gebruik van de Persian Garden 

wellnesslounge en Relaxatieruimte
• Spa Concierge om uw behandelingen te boeken
•  Keuze uit kussens met wellnessthema, speciale 

badproducten, aromaverstuivers en allerlei andere 
luxe

• Hansgrohe "douchetoren"
•  Wellnesskanaal – Meditatie, Yoga en Ayurveda

VOORZIENINGEN VAN CONCIËRGE-KLASSE:
•  Prioritair inchecken en uitschepen
•  Destination seminar plus toegewijde conciërgedienst
•  Concierge-welkomstlunch 
•  Tijdvoorkeuren in hoofd- en specialiteitenrestaurants
•  Gratis stranddoeken en schoenen poetsen
•  Gebruik paraplu en verrekijker

AQUACLASS®-BALKONHUT
Toevluchtsoorden met wellnessthema dicht bij de spa. Speciale 
privileges zijn onder andere exclusieve toegang tot het AquaClass-
specialiteitenrestaurant, gratis gebruik van de Persian Garden (SEA 
Thermal Suite in Edge-klasse) wellnesslounge en Relaxatieruimte, 
wellnessconciërge en nog veel meer. 

CONCIERGE-KLASSE HUT MET BALKON
Nauwkeurig doordachte ruimtes met een extra focus op uw wensen en 
gemak. Geniet van voorrangcheck-in, speciale conciërge en advies over 
wat er in elke haven te zien en te doen is.

INFINITE VERANDASM HUT / ALLEEN EDGE-KLASSE 
Met inschuifbare glazen deuren van vloer tot plafond kunt u de woon- 
en balkonruimtes samenvoegen, waardoor er slechts een glazen 
reling aan de scheepsrand overblijft. Hier komt er met één druk op de 
knop een ander venster omhoog, waardoor de hele ruimte tegen de 
elementen wordt afgeschermd en u bovendien bijna 23 % meer interne 
ruimte krijgt. Er is vandaag niets vergelijkbaars op zee.

FAMILIEBALKONHUT†

Extra grote hutten gemaakt voor gezinnen van maximaal vijf personen, 
met uitgebreide woon- en balkonruimtes om uit te rusten.

SUNSET HUT MET BALKON
Rustige en afgeschermde accommodatie aan de achterkant van het 
schip, waar u felbegeerde uitzichten over het kielzog van het schip kunt 
bewonderen.

BALKONHUT
Allemaal hebben ze privébalkons om buiten te zitten en te dineren 
en ze zijn beschikbaar in verschillende ruime configuraties om aan uw 
behoeften te voldoen. 

BUITENHUT
Lichte en luchtige kamers met grote vensters met zicht op de oceaan, 
meer dan genoeg opbergruimte, plus een grote zitruimte om te relaxen.

BINNENHUT
Onze binnenhutten bieden een fris en modern interieur met een 
intelligente inrichting, knusse sofa's en flatscreentelevisie.

HUTTEN. 
LUXE.  
RUIMTE.

FAMILIE EN BEZETTING 3DE/4DE PERSOON

AQUACLASS, CONCIERGE CLASS,
& SUNSET-HUTTEN MET BALKON

EDGE-HUT MET INFINITE-
VERANDA
/ ALLEEN EDGE-KLASSE.

BALKONHUT

FAMILIEHUT MET BALKON
HUT

BINNENHUT

15.5-17 m²  

BUITENHUT

Afbeeldingen van hutten zijn representatief, op basis van Celebrity 
Solstice-klasse & Celebrity Edge. Alle afmetingen van hutten zijn bij 
benadering. De indeling van de kamers kan variëren naargelang de 
scheepsklasse.

Er wordt een toeslag aangerekend voor bestellingen tussen 23:00 
uur en 06:00 uur. Zie pag. 71 voor meer informatie.

^

In sommige hutten is het mogelijk om een derde en 
vierde gast onder te brengen. De bedden worden 
opgeslagen in de muur of het plafond en worden 's 
avonds gedekt door uw steward. De foto is slechts 
representatief. 

Alle hutten in onze vloot hebben een designupdate geïnspireerd 

op Edge-klasse gekregen. 90 % van de hutten heeft zeezicht en 

85 %  is met balkon§ uitgerust. De nieuwe stijl is tegelijk elegant 

verfijnd en warm uitnodigend. We hebben elk detail grondig 

herdacht met uw ongedwongen comfort als allerbelangrijkste 

uitgangspunt. Of u nu alleen reist, met z'n tweeën of in een 

familiegroep – u vindt hier een kamer op maat. Eentje waar het 

bijna een zonde is om uw ogen te sluiten. 

RESTAURANT BLU
AquaClass-gasten kunnen 's morgens en 's avonds terecht in restaurant 
Blu voor gezonde gerechten met een moderne mediterrane twist. Het 
resultaat? Zuivere, knapperige en heerlijke smaken die u geweldig doen 
voelen.

ALLEEN OP VAKANTIE?
Onze gloednieuwe Edge eenpersoonshutten met Infinite Veranda 
hebben de ideale grootte voor de individuele reiziger. De kamers 
beschikken over een queensize bed, sommige zijn ook beschikbaar als 
aangrenzende kamers voor grotere gezinnen of groepen. Geschikt voor 
grotere gezinnen of groepen.

18.5 m²  

BALKON
4 m²

18-21 m²  

BALKON
5-8 m²

15.5-22.5 m²  

BALKON
5-10 m²

53 m²  

VOOR MEER INFORMATIE: GA NAAR:
CELEBRITYCRUISES.COM/HUTTEN

Alle services en voorzieningen variëren per hut-categorie, hangen af van de beschikbaarheid, 
en kunnen worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Op onze Solstice-klasse schepen.
Familiehutten met balkon kunnen slechts worden gereserveerd via uw reisbureau.†

§

15.5-40 m²  

BALKON
3.5-5 m²
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU1. Iconic Suite  2. Edge Villa  3. Royal Suite  

4. Sky Suite  5. Sunset-hut met balkon

EDGE-KLASSE DEKPLANNENEDGE-KLASSE DEKPLANNEN

Deknummers hebben betrekking op de bovenste 
gastenniveaus

Deluxe balkonhut 1AAquaClass Hut 2

Iconic Suite Deluxe balkonhut 1BConcierge-klasse Hut 1
Penthouse Suite BuitenhutConcierge-klasse Hut 2
Edge Villas Deluxe buitenhut 6Concierge-klasse Hut 3
Royal Suite Buitenhut 7Edge Infinite Veranda Hut 1
Celebrity Suite Buitenhut 8Edge Infinite Veranda Hut 2
Sky Suite 1 Deluxe binnenhut 9Edge Infinite Veranda Hut 3
Sky Suite 2 Deluxe binnenhut 10Edge Infinite Veranda Hut 4
Sky Suite 3 Deluxe binnenhut 11Edge balkonhut voor één persoon
AquaClass® Hut 1 Binnenhut 12Sunset Hut met balkon

Vier personen – Slaapbank voor twee personen
Drie personen – Slaapbank voor één persoon
Bezetting – Zes
Met elkaar verbonden hutten
Locatie deur binnenhut
Hut/suite voor rolstoelgebruikers met extra grote 
douche

DEK 16 DEK 15 DEK 14 DEK 12 DEK 11 DEK 10 DEK 9 DEK 8 DEK 7 DEK 6 DEK 5 DEK 4 DEK 3 DEK 2

STATISTIEKEN SCHEEPSKLASSE
Max. aantal gasten: 2.918
Tonnage: 129.500
Lengte: 306 meter

Elektriciteit: 110/220 AC
Scheepsregister: Malta

Hutten met een slaapbank voor mensen met beperkingen bieden ruimte voor maximaal drie gasten. Suites met een slaapbank voor mensen met beperkingen bieden ruimte voor maximaal vier gasten. 
Hutten 6198, 6196, 6182, 6180, 6128, 6129, 7247, 7225, 7165, 7244, 7222, 7210, 7206, 7192, 7190, 7158, 8196, 8198, 8212, 8216, 8228, 8246, 8255, 8237, 8173, 9160, 9186, 9188, 9206, 9212, 9224, 9242, 9241, 9223, 9169, 
10224, 10198, 10184, 10178, 10160, 10158, 10132, 10215, 10189, 10133, 11220, 11194, 11182, 11176, 11158, 11156, 11122, 11221, 11195, en 11125 hebben een gedeeltelijk beperkt balkonzicht.  Het weergegeven 
dekplan is een plan van de Celebrity Edge, een voorbeeld van een Edge-klasse schip. Faciliteiten en eetgelegenheden kunnen variëren per schip. Het dekplan geeft een overzicht van de indeling van een 
typisch Edge-klasse schip. De locatie van faciliteiten en hutten wordt aangegeven met een hutnummer. Het dekplan is geen precieze blauwdruk, is niet op schaal en kan worden gewijzigd. Als u specifieke 
behoeften hebt of meer informatie wenst over een specifieke hut, kunt u uw reisbureau of de cruisespecialist contacteren. Ga naar celebritycruises.com/ships om de recentste Edge-klasse dekplannen te 
downloaden.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU1. Signature Suite  2. Suitekamer  3. Balkonhut  

4. Buitenhut  5. Binnenhut

DEKPLANNEN SOLSTICE-KLASSEDEKPLANNEN SOLSTICE-KLASSE

Uitklapbare slaapbank
Een bovenslaapplaats
Met elkaar verbonden hutten
Locatie deur binnenhut
Hut/suite voor rolstoelgebruikers met extra grote 
douche

Deknummers hebben betrekking op de 
bovenste gastenniveausBalkonhut 2D

Buitenhut 7
Buitenhut 8
Binnenhut 9
Binnenhut 10
Binnenhut 11
Binnenhut 12

Concierge-klasse Hut 3
Familiehut met balkon
Sunset Hut met balkon
Balkonhut 1A
Balkonhut 1B
Balkonhut 1C
Balkonhut 2A
Balkonhut 2B
Balkonhut 2C

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
AquaClass® Hut 1
AquaClass Hut 2
Concierge-klasse Hut 1
Concierge-klasse Hut 2

Max. aantal gasten: 2.852 - 3.046
Tonnage: 122.000 - 126.000
Lengte: 317 - 319 meter

Elektriciteit: 110/220 AC
Scheepsregister: Malta

STATISTIEKEN SCHEEPSKLASSE

Hutten met een bovenslaapplaats en een slaapbank bieden ruimte voor maximaal vier gasten. Hutten met een slaapbank voor mensen met beperkingen bieden ruimte voor maximaal drie gasten. Suites 
met een slaapbank voor mensen met beperkingen bieden ruimte voor maximaal vier gasten. Hutten 1547, 1549, 1552 en 1554 hebben een gedeeltelijk beperkt uitzicht. Hutten 2190, 2192, 2194 en 2196 
hebben extra grote douches, geen badkuip. Hutten 1001 en 1002 hebben een gedeeltelijk beperkt balkonzicht. 2C-hutten met balkon hebben een gedeeltelijk beperkt balkonzicht. 2D balkonhutten 
hebben een beperkt balkonzicht. Het weergegeven dekplan is een plan van de Celebrity Silhouette, een voorbeeld van een Solstice-klasse schip. Faciliteiten en eetgelegenheden kunnen variëren per schip. 
Het dekplan geeft een overzicht van de indeling van een typisch Solstice-klasse schip. De locatie van faciliteiten en hutten wordt aangegeven met een hutnummer. Het dekplan is geen precieze blauwdruk, 
is niet op schaal en kan worden gewijzigd. Als u specifieke behoeften hebt of meer informatie wenst over een specifieke hut, kunt u uw reisbureau of de cruisespecialist contacteren. Ga naar celebritycruises.
com/ships om de recentste Solstice-klasse dekplannen te downloaden.

DEK 15 DEK 14 DEK 12 DEK 11 DEK 10 DEK 9 DEK 8 DEK 7 DEK 6 DEK 5 DEK 4 DEK 3
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU1. Penthouse Suite  2. Royal  Suite  3. Celebrity Suite  

4. Sky Suite  5. Balkonhut

DEKPLANNEN MILLENNIUM-KLASSEDEKPLANNEN MILLENNIUM-KLASSE

Uitklapbare slaapbank
Een bovenslaapplaats
Met elkaar verbonden hutten
Locatie deur binnenhut
Hut/suite voor rolstoelgebruikers met extra grote 
douche

Deknummers hebben betrekking op de bovenste 
gastenniveaus

Max. aantal gasten: 2.170 - 2.218
Tonnage: 90.940 - 91.000
Lengte: 324 meter

Elektriciteit: 110/220 AC
Scheepsregister: Malta

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
AquaClass® Hut 1
AquaClass Hut 2
Concierge-klasse Hut 1

Concierge-klasse Hut 2
Concierge-klasse Hut 3
Familiehut met balkon
Balkonhut 2A
Balkonhut 2B
Balkonhut 2C
Buitenhut 4
Buitenhut 5

Buitenhut 6
Buitenhut 7
Buitenhut 8 
Binnenhut 9
Binnenhut 10
Binnenhut 11
Binnenhut 12

STATISTIEKEN SCHEEPSKLASSE

DEK 6 DEK 5 DEK 4 DEK 3 DEK 2DEK 12 DEK 11 DEK 10 DEK 9 DEK 8 DEK 7

Hutten 9004, 9005, 9040, 9042, 9045, en 9047 hebben een gedeeltelijk beperkt uitzicht. Hutten 9094 en 9100 hebben een kleinere, gedeeltelijk privébalkon. Hutten 9117, 9121 en 9123 hebben extra grote 
douches, geen badkuip. Hutten 6016, 6018, 6020, 6021, 6023, 6025, 7014, 7016, 7017, 7018, 7019, 7021, 8006, 8007, 8047, 8048, 8049, en 8050 hebben een gedeeltelijk beperkt uitzicht. Hutten 6102, 6108, 7136, 
7142, 8102 en 8108 hebben een kleinere, gedeeltelijk privébalkon. Suites 6145 en 6146 beschikken over standaard glazen deuren naar de balkon. Hutten 8121, 8125 en 8127 hebben extra ruime douches, 
geen badkuip. De medische voorziening bevindt zich in het midden van het schip op dek 1 (niet afgebeeld). Het weergegeven dekplan is een plan van de Celebrity Millennium, een voorbeeld van een 
Millennium-klasse schip. Faciliteiten en eetgelegenheden kunnen variëren per schip. Het dekplan geeft een overzicht te geven van de indeling van een typisch Millennium-klasse schip. De locatie van 
faciliteiten en hutten wordt aangegeven met een hutnummer. Het dekplan is geen precieze blauwdruk, is niet op schaal en kan worden gewijzigd. Als u specifieke behoeften hebt of meer informatie wenst 
over een specifieke hut, kunt u uw reisbureau of de cruisespecialist contacteren. Ga naar celebritycruises.com/ships om de recentste Millennium-klasse dekplannen te downloaden.
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU1. Penthouse Suite, Celebrity Flora  2. Penthouse Suite, Celebrity Flora 

3. Royal Suite, Celebrity Flora  4. Sky Suite, Celebrity Flora 

DEKPLANNEN XPEDITION-KLASSEDEKPLANNEN XPEDITION-KLASSE

Het afgebeelde dekplan is bedoeld om een overzicht te geven van de indeling van een Celebrity Flora en een Celebrity Xpedition schip, waarbij de locatie van faciliteiten en hutten met een hutnummer 
wordt aangegeven. De dekplannen zijn noch een precieze blauwdruk, noch op schaal en kunnen worden gewijzigd. Als u specifieke behoeften hebt of meer informatie wenst over een specifieke hut, 
kunt u uw reisbureau of de cruisespecialist contacteren. De afgebeelde accommodatieschema's zijn van Celebrity Flora en Celebrity Xpedition. De foto's van hutten zijn representatief. Alle afmetingen van 
hutten zijn bij benadering. Indeling van kamers kan variëren. De afgebeelde meubelindeling kan variëren in hutten met capaciteit voor een derde en vierde gast. Tekeningen zijn niet op schaal. Ga naar 
celebritycruises.com/ships of neem contact op met uw reisbureau of cruisespecialist voor exacte kamerafmetingen en om de recentste dekplannen van al onze schepen te downloaden.

STATISTIEKEN SCHEEPSKLASSE

Max. aantal gasten: 64 - 100
Tonnage: 2.842 - 5.739
Lengte: 90 - 101 meter

Elektriciteit: 110/220 AC
Scheepsregister: Ecuador

DEK 6DEK 5DEK 4DEK 3

BUITENHUT

13 m²

PREMIUM EN DELUXE 
HUTTEN
15 m²

ROYAL SUITE
23 m²
BALKON
18 m²

PENTHOUSE SUITE
43 m²
BALKON
22 m²

JUNIOR SUITE
16 m²
BALKON
4 m²

XPEDITION SUITE
19 m²
BALKON
5 m²

PENTHOUSE SUITE
tot 119,5 m²

ROYAL SUITE
52 m²

ULTIEME & PREMIUM
SKY SUITES
MET INFINITE VERANDA
31-34 m²

SKY SUITE MET INFINITE VERANDA
30 m²

SKY SUITE MET BALKON
30.5 m²

Xpedition Suite
Junior Suite
Premium hut
Deluxe hut
Hut met zicht op zee

Penthouse Suite
Royal Suite
Ultieme Sky Suite met Infinite VerandaSM

Premium Sky Suite met Infinite VerandaSM

Sky Suite met Infinite VerandaSM

Sky Suite met balkon *
Uitklapbare slaapbank
Een bovenslaapplaats
Voor drie personen
Met elkaar verbonden hutten

Deknummers hebben betrekking op de 
bovenste gastenniveaus

DEK 8 DEK 7 DEK 6 DEK 5 DEK 4 DEK 3
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GA NAAR CELEBRITYCRUISES.COM 
CONTACTEER UW REISBUREAU

ONTMOETINGSPLAATSENONTMOETINGSPLAATSEN

Celebrity Xpedition® klasse schepen hebben mogelijk andere voorzieningen en 
activiteiten dan deze die in deze brochure worden beschreven. 
Ga voor meer informatie naar celebritycruises.com/ships.

NOG MEER
GENIETEN.

EDGE-KLASSE SOLSTICE-KLASSEN MILLENNIUM-KLASSE EDGE-KLASSE SOLSTICE-KLASSEN MILLENNIUM-KLASSE

DINEREN (Inbegrepen)
Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurants, Edge-klasse (keuze uit 4 restaurants)
Luminae (voor Suite gasten)
Blu (voor AquaClass®-gasten, Suitegasten op aanvraag)
Oceanview Café 
Eden Café
Spa Café
Spa Café & Juice Bar
Grand Plaza Café
Mast Grill 

SPECIALITEITENRESTAURANTS  (mits toeslag)
Fine Cut Steakhouse
Raw on Five
Dinner on the Edge (Magic Carpet)
Rooftop Garden Grill
Eden Restaurant
Murano
Tuscan Grille
Qsine®

Qsine® (Le Petit Chef )
Le Grand Bistro (Le Petit Chef )
Silk Harvest
Sushi on Five
The Porch
The Lawn Club Grill
Chef’s Table

ONTMOETINGSPLAATSEN
Winkels / Boetieks
Bibliotheek
Celebrity iLoungeSM  
Spa 
Kapsalon
Fitnesscentrum
SEA Thermal Suite
Persian Garden
Camp at Sea / XClub  
Solarium (enkel voor volwassenen)
Rooftop Garden
Magic Carpet
Eden
The Lawn Club
Cabanas
The Alcoves
The Hideaway
The Studio (familiefoto's)
Kunstgalerie
Conferentiecentrum
Verkoop van toekomstige cruises

BARS, LOUNGES EN CLUBS
Martini Bar & Crush
De Martini Bar
Michael’s Club, VIP Lounge (enkel voor Suite gasten en 
Zenith Captain’s Club-leden)

Cellar Masters
The Retreat® Lounge (voor Suitegasten)
The Retreat® Sundeck (voor Suitegasten)
Sky Observation Lounge
Rendez-vous Lounge
Ensemble Lounge
Reflections Lounge
Revelations Lounge
Constellation Lounge
Cosmos Lounge
The Retreat® Pool Bar (voor Suitegasten)
Eden Bar
Café al Bacio & Gelateria
Café al Bacio
Il Secondo Bacio
Rooftop Terrace
Casino Bar
World Class Bar
Gastrobar
Mast Bar
Slush
Sunset Bar
Pool Bar
Passport Bar
The Club
Quasar Nightclub

Hoofdtheater
Speelkamer
Casino
Celebrity Central-theater / bioscoop
The Hot Glass Class
Game On (ruimte met interactieve games)

ENTERTAINMENT

Joggingbaan
De Retreat® Pool (voor Suitegasten)
Zwembaden
Basketbalveld
Whirlpool / Bubbelbad
Zwembad met thalassotherapie
Taste of Film

ACTIVITEITEN
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ALGEMENE VOOWAARDENALGEMENE VOOWAARDEN

Voor EU-burgers is de combinatie van reisdiensten een pakket in de zin van 
Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals vastgesteld in de Belgische wetgeving. Alle 
boekingen vallen onder de EU-rechten die van toepassing zijn op pakketten 
volgens de geldende wetgeving op het moment van de boeking. Royal Caribbean 
Cruises Ltd is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het 
pakket als geheel. Bovendien is Royal Caribbean Cruises Ltd, zoals vereist door 
de wet, verplicht om te voorzien in bescherming bij insolventie met betrekking 
tot de terugbetaling van de door haar ontvangen betalingen en, wanneer zij 
aansprakelijk is voor het personenvervoer, met betrekking tot de repatriëring 
van de reizigers. Een complete tekst van deze wet is op aanvraag verkrijgbaar.
De verkoop van de reizen die in deze brochure opgenomen zijn, is onderhevig 
aan de verschillende artikelen van deze wet en de Algemene Voorwaarden van 
de Rederij die in België en Luxemburg vertegenwoordigd wordt door Cruise 
Connection. Het woord ‘u’ en ‘uw’ heeft betrekking op alle personen die in een 
boeking vermeld staan.
Belangrijk: Indien u uw cruise reserveert via een reisagent die handelt als 
reisorganisator of via een touroperator, zijn de Algemene Voorwaarden van deze 
reisorganisator of touroperator van toepassing. Ongeacht uw contract met de 
reisorganisator of touroperator, blijven de vervoers-voorwaarden van Celebrity 
Cruises van toepassing.
Let op: sinds 26 mei 2019 is IGTV de behandelaar voor de afvaarten met de 
Celebrity Flora in de Galapagoseilanden. De carrier voor de cruises met de 
Celebrity Xpedition is sinds 1 juni 2019 Ocean Adventures S.A.
1. Het reserveren van uw cruisevakantie
1.1 Hoe kan ik een boeking maken?
Om de door u geselecteerde vakantie te reserveren, neemt u contact op met een 
erkend reisbureau. Diegene die de boeking maakt moet minimaal 21 jaar zijn en 
is verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen van de personen 
die met hem/ haar meereizen en waarvoor mede de boeking gemaakt wordt. 
Bij het reserveren dient direct een aanbetaling te worden voldaan van volgende 
voorschotten:
Cruise    Voorschot
1 - 5 nachten    € 80 per persoon
6 - 9 nachten    € 200 per persoon
10 nachten of meer   € 360 per persoon
Celebrity Flora/Celebrity Xpedition € 900 per persoon
U kan ook aan boord uw volgende cruisevakantie reserveren. De Future Cruise 
Consultant zal u met genoegen assisteren. Deze reservatie valt dan ook onder 
deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Hoe wordt mijn cruisevakantie bevestigd
Indien de door u geselecteerde cruisevakantie nog beschikbaar is, kunnen wij 
uw aanvraag direct aan uw reisbureau bevestigen. Vervolgens sturen wij uw 
reisbureau een factuur/bevestiging. Op deze factuur/bevestiging staat tevens 
het bedrag van het voorschot en/of saldo van uw cruisevakantie dat voldaan 
dient te worden. Zodra u van uw reisbureau uw bevestiging, elektronische 
reisdocumenten ontvangt, verzoeken wij u deze nauwkeurig te controleren. Bij 
eventuele fouten of nalatigheden dient u uw reisbureau hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen, daar het wijzigen van gegevens dichter bij de datum van afvaart 
soms niet meer mogelijk is. Wij betreuren het dat wij geen verantwoording 
kunnen dragen voor eventuele onjuistheden indien u binnen de 10 (tien) dagen 
na ontvangst van de factuur/ bevestiging en/of enige andere documenten, en 
voor tickets binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst, uw reisbureau hiervan niet 
op de hoogte heeft gesteld.
1.3 Welke informatie moet ik doorgeven en waarom?
Met het aanvaarden van onze algemene voorwaarden stemt u ermee in dat wij 
uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de immigratiediensten en eventueel 
andere bevoegde instanties die noodzakelijk zijn voor uw vakantie.
Op het moment van boeken of uiterlijk 70 dagen voor vertrek moet u ons 
bepaalde informatie bezorgen. Het betreft hierbij bepaalde persoons- en 
paspoortgegevens, contactgegevens in geval van nood en informatie over 
verzekeringen. 
Wij informeren u op het moment van boeken, of zodra wij zelf worden ingelicht, 
welke gegevens wij precies nodig hebben. We raden u ten zeerste aan de website 
www.celebritycruises.com te bezoeken, waar u onder ‘Sign in’ deze gegevens 
online kunt verstrekken. Doe dit zeker voordat u vertrekt. Op die manier zal het 
inchecken heel wat vlotter verlopen.
U kunt dan sneller aan boord gaan, om zo vertragingen en wachtrijen in de 
cruiseterminal te vermijden. Checkt u niet online in, dan moet u dit alles bij de 
pier doen, twee uur voor het schip afvaart.
Als blijkt dat u de stappen niet online kunt doorlopen, kan dit komen doordat er 
mogelijk nog een saldo openstaat. Boekt u via een reisbureau, neem dan daarmee 
contact op. Het geld kan dan overgemaakt worden en u kunt online inchecken.
NB: alle gasten moeten 90 minuten voor het aangekondigde uur van afvaart 
ingecheckt zijn en zich aan boord van het schip bevinden. Anders wordt hen 
de toegang tot het schip ontzegd. Zorg ervoor dat u uw boeking-ID en datum 
van afvaart bij de hand hebt. Hebt u ons deze informatie al bij het boeken 
verstrekt, controleer dan of onze gegevens volledig en correct zijn. Als u geen 
internetaansluiting hebt, ga dan langs bij uw reisbureau. Zij vertellen u hoe u 
deze informatie kunt verstrekken of controleren.
Onze procedures kunnen veranderen. In dat geval brengen wij u op het moment 
van boeken of zo snel mogelijk daarna op de hoogte. De informatie die u ons 
op het moment van boeken of naderhand verstrekt, dienen wij mogelijk door 
te geven aan de verschillende leveranciers van de onderdelen die tezamen 
uw vakantie vormen. Bij het ter perse gaan van deze brochure zijn EU-
luchtvaartmaatschappijen ook gehouden bepaalde passagiersgegevens aan de 
Amerikaanse overheid door te geven. Ook andere overheden kunnen deze data 
in de toekomst mogelijk opvragen. Als u er niet in slaagt de gevraagde gegevens 
volledig en correct te verstrekken, dan hebben wij het recht uw boeking te 
weigeren. Ontvangen wij ze daarna nog niet van u, dan kan u de toegang tot 
uw cruiseschip worden ontzegd. Wij weigeren in dergelijke gevallen elke 
aansprakelijkheid en zullen u geen compensatie of restitutie verlenen. U moet 
uw verdere reis of terugkeer dan zelf regelen. Indien aan ons door ontbreken van 
deze gegevens boetes, prijsverhogingen of andere geldelijke strafmaatregelen 

worden opgelegd, dient u deze dienovereenkomstig aan ons te vergoeden.
1.4 Wanneer dient het saldo voldaan te worden?
Wij dienen het saldo van uw cruisevakantie uiterlijk 60 dagen voor de datum van 
afvaart in ons bezit te hebben. Indien u binnen 60 dagen voor afvaart reserveert, 
dient de hele reissom onmiddellijk, bij ontvangst van de factuur/-bevestiging, 
voldaan te worden. Indien het saldo van uw cruise ons niet heeft bereikt ten 
laatste 60 dagen voor afreis beschouwen wij dit als een annulering van uw 
reservering. In een dergelijk geval dient u de annuleringskosten zoals hieronder 
vermeld te voldoen. Voor kerst- en nieuwjaarscruises dient het saldo uiterlijk 90 
dagen voor de afreis te worden voldaan.
1.5 Wat met mijn betalingen aan mijn reisagent?
Alle gelden in het bezit van de reisagent in naam van de reiziger behoren ons 
te allen tijde toe. Wanneer de betaling van de volledige reissom in ons bezit is, 
zullen de reisdocumenten tezelfdertijd overhandigd worden.
1.6 Wat is er bij de prijs inbegrepen?
De ‘Cruise Only’-prijzen omvatten accommodatie in de gekozen categorie, 
vervoer op zee, vol pension en het meeste entertainment aan boord (voor 
sommige, facultatieve activiteiten kan een klein bedrag gevraagd worden). 
Sommige elementen, al dan niet inbegrepen, kunnen verschillen naargelang de 
route (vb Celebrity Flora en Celebrity Xpedition).
De prijzen in deze brochure zijn in euro per persoon op basis van twee personen 
in de vermelde hutcategorie, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen zijn 
inclusief BTW, havengelden en andere taksen. Een couvertkost zal aangerekend 
worden voor de specialiteitenrestaurants aan boord.
Tenzij anders overeengekomen, zijn bij de prijs in deze brochure niet inbegrepen: 
vluchten, luchthaven- en/of (vertrek)taksen, excursies, persoonlijke uitgaven 
(bijvoorbeeld: drank, wasserij/stomerij, massages, schoonheidssalon, 
kapper, telefoongesprekken, enz.), maaltijden in hotels, transfers, reis- en/
of annuleringsverzekering, fooien aan boord of aan wal en alle andere 
voorzieningen die niet specifiek in deze brochure genoemd worden.
Wij behouden ons het recht voor een fueltoeslag te vragen voor nieuwe 
reservaties. Het bedrag van deze eventuele toeslag wordt bevestigd bij het 
maken van de reservatie.
1.7 Hoe weet ik zeker dat ik de laagste prijs per persoon kan krijgen?
Prijzen in deze brochure zijn per persoon in euro, en op basis van twee personen 
per hut in de    genoemde categorie. Prijzen zijn inclusief taksen en BTW, 
Garantiefonds en havengelden, maar exclusief fooien.
Onze cruiseprijzen kunnen dagelijks wisselen zodat u er zeker van bent dat we u 
altijd de beste prijs aanbieden voor uw vakantie op het moment van uw boeking. 
We tonen u de allerlaagste vanaf-prijzen die afhangen van een combinatie van 
factoren waaronder het seizoen waarin u afvaart, het schip, de reisroute, de 
reisdata, de hut en vraag en aanbod. Alle routes, data en prijzen, hoewel correct 
bij het ter perse gaan van de brochure, zijn onder voorbehoud van wijziging. Uw 
reisbureau kan het meest voordelige tarief opvragen dat op het moment van uw 
mogelijke reservatie beschikbaar is, voor de door u gewenste hutcategorie en 
afvaartdatum.
1.8 Wat is een Garantiehut?
Op bepaalde tijdstippen, bieden wij de mogelijkheid een garantiehut (GTY) te 
reserveren. Het definitieve hutnummer zal later toegekend worden. U kan dan 
ook geen voorkeur laten weten omtrent ligging ed. Indien u reist met vrienden 
of familie (zeker met kinderen), raden wij u af om een garantiehut te reserveren.
Garantiehutten worden als volgt weergegeven: Cat W (suite); Cat XA (AquaClass); 
Cat XC (Concierge Class); Cat X (balkonhut); cat Y (buitenhut); cat Z (binnenhut).
1.9 Kan het tarief wijzigen eenmaal ik gereserveerd heb?
De rederij garandeert u dat, indien u een definitieve bevestiging van uw 
reservering heeft en het voorschot of het saldo van uw cruise voldaan is, de prijs 
niet gewijzigd zal worden. De rederij behoudt zich wel het recht voor om, op 
het tijdstip dat zij dit juist acht, de tarieven te verhogen of te verlagen van die 
accommodatie die nog niet verkocht is. Indien lokale instanties in de vertrek- en 
aanleghavens van een land besluiten om de haven- en vertrektaksen te verhogen, 
zal de rederij deze verhoging aan u doorbelasten. De rederij behoudt zich het 
recht voor een brandstoftoeslag te innen. Het exacte bedrag zal bij reservatie 
medegedeeld worden. Only if any such increase(s) exceeds 2% of the total cost 
of your holiday will we ask you to pay more. If any additional amount we ask you 
to pay is greater than 10% of the cost of your cruise (excluding any insurance 
premiums or amendment charges), you will be able to cancel your booking 
without penalty. You will then be sent a full refund of all monies you have paid to 
us for your cruise, except for any insurance premiums and amendment charges. 
Even in the above cases, only if the amount of the increase in our costs exceeds 
2% of the total cost of your holiday (excluding any amendment charges), will we 
levy a su
Indien de toeslag meer bedraagt dan 8% van de totale kosten van uw vakantie 
(exclusief eventuele wijzigingskosten) en wij u hiervan uiterlijk 20 dagen 
voorafgaand aan uw vakantie schriftelijk op de hoogte brengen, heeft u 
het recht om een van de opties te kiezen ( a), (b) en (c) zoals uiteengezet in 
paragraaf 5.6 hieronder.
We zullen u informeren over een verhoging van de kosten van uw cruise door uw 
reisagent een toeslagfactuur te sturen. U krijgt tot 14 dagen na de uitgiftedatum 
die op de factuur vermeld staat om uw reisagent schriftelijk te informeren dat u 
wenst te annuleren als het extra bedrag dat u wordt gevraagd te betalen hoger is 
dan 8% zoals hierboven uiteengezet, anders gaan wij ervan uit dat u de wijziging 
accepteert en zullen wij u dienovereenkomstig factureren voor de extra kosten 
en de tijdsperiode aangeven waarbinnen de extra betaling dient te gebeuren. 
Als u uw reisagent niet binnen de 14 dagen schriftelijk meedeelt dat u wenst te 
annuleren, hebben wij het recht om aan te nemen dat u bereid bent het extra 
bedrag te betalen. Het extra bedrag moet worden betaald met het saldo van de 
kosten van de cruise of binnen de 14 dagen na de uitgiftedatum die op de toeslag 
is vermeld, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. We garanderen dat dit 
de enige omstandigheden zijn waarbinnen onze prijzen na bevestiging worden 
verhoogd en dat we u in geen geval een toeslag zullen aanrekenen binnen de 30 
dagen voor het vertrek. 
1.10 Indien ik moet annuleren, kan ik dan terugbetaling krijgen?
Indien u, of één van uw medereizigers, uw geboekte cruise wil annuleren, 
dient u hiervan uw reisbureau, zo snel mogelijk, schriftelijk hiervan in kennis 

te stellen. Als datum van annulering wordt de datum aangehouden waarop de 
schriftelijke annulering van uw cruise door uw reisbureau bij Cruise Connection 
ontvangen is. Dossiers geboekt aan boord of als ‘Celebrity Passage’ zijn 
onderhevig aan onderstaande annuleringskosten. De rederij rekent de volgende 
annuleringskosten aan:
Ongeacht het tijdstip van annulering, rekenen wij een dossierkost van € 75 per 
boeking aan.
1.10.1 Standaard tarieven
De rederij rekent daarbovenop de volgende annuleringskosten per persoon aan:
Duur Cruise  Aantal dagen vóór de dag van afvaart Kosten
3 - 5 nachten  90 dagen en meer dossierkosten*
 89 - 60 dagen € 25*
 59 - 30 dagen € 80*
 29 - 8 dagen   50% kosten 

exclusief 
taksen***

 7 dagen of minder  100% kosten 
exclusief taksen

6 nachten en meer90 dagen en meer dossierkosten*
 89 - 60 dagen  € 50*
 59 - 45 dagen  het voorschot**
 44 - 30 dagen   25% kosten 

exclusief 
taksen***

 29 - 8 dagen   50% kosten 
exclusief 
taksen***

 7 dagen of minder   100% kosten 
exclusief taksen

Voor Celebrity Flora en Celebrity Xpedition gelden volgende afwijkende 
annuleringsvoorwaarden:
 90 dagen en meer dossierkosten*
 89 - 45 dagen  het voorschot**
 44- 15 dagen  50% kosten 

exclusief 
taksen***

 14 dagen of minder   100% kosten 
exclusief taksen 

Cruise Tours 75 dagen en meer dossierkosten*
 74 - 57 dagen het voorschot**
 56 - 29 dagen   50% kosten 

exclusief 
taksen***

 28 -15 dagen   75% kosten 
exclusief 
taksen***

 14 dagen of minder   100% kosten 
exclusief taksen

Bepaalde geadverteerde tarieven kunnen op niet-restitueerbare basis worden 
aangeboden. Dat betekent dat ongeacht het tijdstip van de annulering van de 
reservatie voor elke passagier minstens een formule van niet-recupereerbare 
voorschotten wordt toegepast. Op deze afvaarten kunnen ook andere 
voorwaarden van kracht zijn zoals, maar niet beperkt tot, de betaling van 
wijzigingskosten. Marketingdrukwerk zal steeds vermelden indien voor 
een bepaalde afvaart de regel van niet-recupereerbare voorschotten wordt 
toegepast.
Voor kerst- en nieuwjaarscruises gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. 
Gelieve ons te raadplegen.
*Ongeacht het tijdstip van annulering, rekenen wij een dossierkost van € 75 per 
boeking aan.
**Zoals beschreven in artikel 1.1.
***Annuleringskosten kunnen nooit lager liggen dan het voorschot zoals 
beschreven in artikel 1.1. Een mogelijke terugbetaling gebeurt binnen de twee 
weken na annulering van uw reservatie.
1.10.2 Niet Terugbetaalbaar aanbetalingsprogramma
Niet-recupereerbaar voorschot (“NRD”)
Bij een boeking tegen het tarief van een niet-recupereerbaar voorschot (Non-
Refundable Deposit of NRD-boeking) is de betaling van een niet-restitueerbaar 
bedrag vereist op het moment van de reservatie. Het voorschot kan op geen 
enkel moment worden terugbetaald. Bij de reservering dient u het volledige 
NRD-voorschot te betalen en de volledige namen van alle gasten door te geven. 
Voorschotten voor garantiehutten en Suites op de daarvoor in aanmerking 
komende afvaarten, vallen onder deze NRD-reserveringsvoorwaarden en zijn 
evenmin terugbetaalbaar.
Annuleringen
Indien de gast 60 dagen of langer voorafgaand aan de afvaartdatum een NRD-
boeking annuleert, zal  een cruisetegoed (Future Cruise Credit of FCC) uitgegeven 
worden voor de passagiers vermeld in de geannuleerde NRD-boeking. Het FCC-
bedrag komt overeen met het betaalde voorschot min een servicekost van € 80 
per geboekte gast.
Het FCC is alleen geldig voor de aankoop van een cruise met vertrek binnen 
de 12 maanden na de uitgiftedatum van het cruisetegoed. Alle bedragen die 
overblijven na de vervaldatum zijn ongeldig en worden verbeurd verklaard.
Het FCC is niet-overdraagbaar, niet-restitueerbaar en niet inwisselbaar voor 
enige andere vorm van compensatie, krediet of contant geld. Voor NRD-
boekingen die een aanbetaling van € 80 of minder vereisen, kent de rederij geen 
FCC noch enige andere vergoeding toe.
Indien de gast de NRD-boeking 59 dagen of minder voorafgaand aan de 
afvaartdatum annuleert, zal de rederij de algemeen geldende annuleringskosten 
in rekening brengen.
Elke keer dat de gast het schip of de vaardatum van een NRD-boeking wijzigt, 
wordt voor de gewijzigde boeking een servicetarief van € 80 per persoon in 

rekening gebracht
1.11 Kan ik mijn bevestigde boeking nog wijzigen?
Ja, u kan uw boeking tot 89 dagen voor de datum voor afvaart van het schip 
wijzigen onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid. Wij zullen trachten 
uw verzoek te honoreren, doch kunnen dit niet garanderen. Tot 89 dagen voor 
afvaart bedragen de wijzigings-/administratiekosten € 75 per dossier. Indien u 
een wijziging in uw bestaande reservering aanbrengt binnen de 89 dagen voor 
afvaart van het schip zal deze wijziging als een annulering beschouwd worden. 
U zal de kosten onder punt 1.10 dienen te voldoen. Uw gewijzigde reservering 
zal dienovereenkomstig als een nieuwe boeking worden beschouwd. Indien u, of 
één van uw medereizig(st)ers, vanwege dringende omstandigheden zoals ziekte, 
niet in staat is om van deze cruisevakantie gebruik te maken, kan u/kunnen zij 
iemand anders aanwijzen als plaatsvervang(st)er. Deze naamswijziging of in 
plaats stelling dient uiterlijk 14 dagen voor afvaart in het bezit te zijn van de 
rederij. De eventuele kosten die deze wijziging met zich meebrengen, alsmede 
een administratieve vergoeding van € 75 per wijziging per dossier, dienen 
vervolgens solidair voldaan te worden door de oorspronkelijke en de nieuwe 
reiziger.
1.12 Heb ik een reisverzekering nodig?
Wij adviseren u dringend een goed dekkende reisverzekering af te sluiten, die 
zowel annulering, ongevallen, medische kosten als repatriëring omvat. Met 
name ziektekosten in landen als de Verenigde Staten bedragen een veelvoud van 
de kosten in België of Luxemburg. Onze verantwoordelijkheid zal geenszins in het 
gedrang komen indien u niet over de gepaste (bijstands)verzekering beschikt. 
Uw reisagent of verzekeringsbemiddelaar kan u hierbij behulpzaam zijn.
1.13 Wat als ik niet kan afreizen?
EU-inwoners die een boeking gemaakt hebben na 1 juli 2018 en deze willen 
overdragen aan een andere partij, moeten ons hiervan ten minste 7 dagen vóór 
de vertrekdatum op de hoogte stellen. Indien uit deze wijzigingen extra kosten 
voortvloeien, b.v. annuleringskosten voor vluchten en omboekingskosten, 
administratieve kosten of andere heffingen of kosten die voortvloeien uit deze 
overdracht, zijn de oorspronkelijke passagier en de andere partij gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het betalen van die vergoedingen of kosten.
2. Voordat u van huis vertrekt
2.1 Hoe zit het met kostbare of belangrijke voorwerpen?
Wij raden u aan alle waardevolle voorwerpen, zoals laptop, gsm, juwelen, geld, 
video en fotoapparatuur te verzekeren en tevens reisdocumenten, medicijnen 
en alle kostbaarheden als handbagage mee te nemen. Ook zouden wij u willen 
adviseren uw waardevolle voorwerpen aan boord niet onbewaakt in uw hut 
achter te laten. Alle hutten beschikken over een eigen kluis.
Tevens kan u bij de Guest Relations Desk over een kluis beschikken.
De rederij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van – of 
beschadiging aan - artikelen en/of voorwerpen die niet in bewaring zijn gegeven 
bij de Guest Relations Desk. Voor het verlies of beschadiging van in bewaring 
gegeven voorwerpen en/of artikelen zal de rederij een schadevergoeding 
uitbetalen op basis van de voorwaarden zoals beschreven in de Conventie van 
Athene (zie punt 5.9 en 5.13)
2.2 Wat mag ik nooit meenemen?
U mag nooit gevaarlijke of illegale voorwerpen aan boord meenemen, zoals 
vuurwapens, messen, drugs, brandbare stoffen, gassen, strijkijzers, dieren, 
enz. Indien de rederij van mening is dat u gevaarlijke of illegale voorwerpen 
tracht mee te nemen, heeft zij het recht u de toegang aan boord te weigeren. 
Indien de rederij, of de kapitein van het schip, de mening toegedaan is dat er 
zich voorwerpen of substanties in uw hut bevinden die niet aan boord gebracht 
hadden mogen worden, heeft de kapitein, of een door hem aangewezen 
personeelslid, het recht uw hut te doorzoeken en het/de desbetreffende 
voorwerp(en) in beslag te nemen.
2.3 Hoeveel bagage mag ik meenemen?
Aan boord geldt een beperking van 90 kg per persoon (met uitzondering van 
de Celebrity Flora en Celebrity Xpedition. Houd er echter rekening mee dat 
luchtvaartmaatschappijen bagagebeperkingen kennen. Over het algemeen 
vindt u deze in uw vliegticket en anders kunt u het beste met uw reisbureau 
contact opnemen.
2.4 Welke kleding moet er worden ingepakt?
Aan boord hebt u twee soorten kleding nodig: vrijetijdskleding voor overdag en 
informele kleding voor ‘s avonds. Het aantal gewone en informele avonden aan 
boord verschilt naargelang de duur van de cruise. Bij de reisdocumentatie vindt 
u meer informatie. We geven u graag enkele tips: draag comfortabele schoenen 
met lage hakken om overdag op het schip rond te lopen; zorg voor voldoende 
zwemkleding; neem gemakkelijke wandelschoenen mee voor aan wal en zorg 
ook voor een hoed en zonnebrandolie. Voor een bezoek aan musea, moskeeën, 
tempels en kerken is in vele gevallen ingetogen kleding gewenst (en zelfs 
verplicht). Voor de dames is dat een broek of een rok die tot over de knieën komt. 
Mouwloze topjes en shorts zijn niet toegelaten. Neemt u deel aan een cruise naar 
Alaska of Noord-Europa, neem dan ook een jas en enkele sweaters of truien mee. 
‘s Avonds hebt u het volgende nodig:
- Smart Casual: een sporthemd en broek voor heren; broek en hemd of rok en 
blouse voor de dames
- Evening Chic: jurk of mantelpak voor vrouwen; blazer en hemd voor de heren
2.5 Heb ik een internationale reispas, visum of vaccinaties nodig?
Wij adviseren u altijd met uw reisbureau en/of de bevoegde instanties contact 
op te nemen en na te vragen welke documenten en/of vaccinaties u nodig heeft 
voor uw vakantie. Het is uw verantwoordelijkheid te zorgen dat u over een 
geldig paspoort, benodigde visa en vaccinaties beschikt voor de vaarroute die u 
gereserveerd heeft.
U kan het beste bij boeking deze informatie opvragen en kort voor vertrek 
nogmaals controleren of er tussentijds geen wijzigingen zijn opgetreden. 
Indien u onverhoopt niet over de juiste documenten beschikt, heeft de rederij 
het recht u de toegang tot het schip te weigeren, of u in bepaalde havens aan 
boord te houden, zonder dat u recht heeft op enige vorm van vergoeding van 
uw betaalde cruisevakantie. Wij raden u aan dat uw internationale reispas nog 
minstens 6 maanden na terugreis geldig is. Voor onze cruises naar Rusland heeft 
u een visum nodig. Wij leveren hiervoor geen assistentie. Indien u echter een 

excursie boekt, georganiseerd door Celebrity Cruises, heeft u geen visum nodig 
voor die specifieke excursie. Indien u op eigen initiatief van boord wenst te gaan, 
moet u een visum hebben en de Russische ambassade consulteren. De gegevens 
op uw paspoort en op de reisdocumenten moeten identiek zijn. Eventuele 
verschillen kunnen leiden tot weigering bij inscheping. Wij aanvaarden geen 
enkele verantwoordelijkheid bij het voorleggen van ongeldige documenten 
en de eventuele bijhorende kosten die daaruit zouden voortvloeien. Bepaalde 
havenautoriteiten kunnen een foto-identificatie vragen bij in-/ontscheping. Wij 
raden u aan steeds een kopie op zak te hebben van uw reispas.
2.6 Is men aan boord bereikbaar?
Internetcentra zijn beschikbaar aan boord van alle Celebrity-schepen. De kosten 
hiervoor zullen aangerekend worden op uw SeaPass.
3. Van de luchthaven naar de haven
3.1 Wat gebeurt er indien mijn vlucht vertraagd is?
Helaas komt het voor dat vluchten vertraagd zijn. De luchtvaartmaatschappij 
waarmee u vliegt bepaalt of en wat voor compensatie zij hiervoor wil aanbieden. 
Indien u zodanig vertraagd bent dat u daardoor niet op tijd aanwezig kan zijn voor 
het vertrek van uw schip, kunnen wij u hierbij niet assisteren.
Wij zullen trachten van de rederij te verkrijgen om u in de eerstvolgende 
aanleghaven te laten inschepen, doch alle kosten hieraan verbonden zijn voor 
uw rekening. U blijft steeds verantwoordelijk indien u niet tijdig aankomt voor 
inscheping.
3.2 Wanneer kan men aan boord gaan?
De inscheeptijden variëren naargelang de route. Zie uw cruisedocumenten voor 
de exacte inscheeptijden. Tenzij wij zorgen voor uw vervoer naar het schip, is 
het uw verantwoordelijkheid om op tijd aanwezig te zijn. Bent u niet tenminste 
twee uur voor de geplande afvaart aan boord, dan mogen wij aannemen dat u 
niet deelneemt aan de cruise. Uw boeking wordt dan geannuleerd. In dat geval 
zal u 100% van de annuleringskosten worden aangerekend en wordt u niets 
teruggestort. Hou er rekening mee dat u om veiligheidsredenen in de havens 
geen bezoekers aan boord mag brengen.
3.3 Hoe moet er ingecheckt worden voor het aan boord gaan?
Indien u online bent ingecheckt, breng dan uw Xpress Pass en de correcte 
identificatiedocumenten mee naar de cruise- terminal. Onze assistenten zullen 
een en ander verifiëren en u uw SeaPass overhandigen om aan boord te gaan. 
Om online in te checken, bezoekt u www.celebritycruises.com, u klikt op Already 
Booked en dan op Online Check-in. Indien u niet online bent ingecheckt, breng 
dan alle ingevulde Guest Information Forms, Charge Account en Cruise Ticket 
Forms en de correcte identificatiedocumenten mee naar de cruiseterminal. 
Onze assistenten zullen u daar verder behulpzaam zijn bij de check-in. Als alle 
formulieren zijn ingevuld, krijgt u uw SeaPass en kan u aan boord gaan. Deze 
SeaPass is uw identificatiemiddel als u weer aan boord komt, de sleutel van uw 
hut en uw betaalkaart voor aankopen aan boord.
3.4 Pre-Cruise Planner 
Eenmaal uw cruise is geboekt, kan u al vooraf aan het vertrek thuis excursies, 
specialiteitenrestaurants, wellnessbehandelingen en andere extra’s inplannen 
via uw computer of tablet. In sommige gevallen geniet u daarbij van voordeliger 
prijzen dan aan boord. Voor meer info surft u naar WWW.CELEBRITYCRUISES.
COM/CRUISEPLANNER.
3.5 Hoe worden aankopen aan boord betaald?
Op alle Celebrity-schepen geldt het cashloze systeem. U valideert uw SeaPass 
Account met een geldige creditcard* of een cash deposit. U tekent dan voor 
alle diensten of aankopen aan boord. Op het einde van uw cruise krijgt u een 
gedetailleerd overzicht van uw rekening.
Wij kunnen geen cheques of euro’s aanvaarden.
Alleen de US dollar wordt aan boord van de Celebrity-schepen aanvaard. Op alle 
Celebrity-schepen is een geldautomaat aanwezig (er zullen transactiekosten 
aangerekend worden). In uw dagelijks programma vindt u de openingsuren 
van de bank op het schip. Aan wal worden de meeste creditcards aanvaard. Het 
is bovendien verstandig een klein bedrag in plaatselijke munt op zak te hebben 
voor kleine uitgaven aan wal. *Bij het ter perse gaan van deze brochure worden 
de volgende kredietkaarten aanvaard: Visa, MasterCard, Discover en American 
Express.
Hou er rekening mee dat sommige van onze cruises uitsluitend EU-havens 
aanlopen. Op deze afvaarten zijn wij verplicht om BTW aan te rekenen op 
bepaalde goederen en diensten die aan boord worden geleverd, afhankelijk van 
de geldende BTW- reglementering in het land waar de cruise vertrekt. De BTW 
op goederen en diensten wordt geheven op het verkooppunt en doorgestort 
aan het betreffende land. Niet EU-burgers kunnen deze in sommige gevallen 
terugvorderen bij het verlaten van de EU, in principe op de luchthaven van 
vertrek.
4. Aan boord
4.1 Wanneer en waar kan men aan boord dineren?
Bij Celebrity Cruises wordt het diner in het hoofdrestaurant in twee 
bedieningstijden ingedeeld. U wordt verzocht om bij boeking uw voorkeur op te 
geven en ons te vertellen of u een grote of kleine tafel wenst. Het restaurant wordt 
ingedeeld op basis van wie het eerst boekt. Dus boek vroeg om teleurstellingen te 
voorkomen. Dinerzittingen kunnen niet gegarandeerd worden.
Indien u uw boeking/reservering annuleert omdat uw voorkeurszitting niet 
kan bevestigd worden, zullen de normale annuleringskosten aan u doorbelast 
worden. Uw tafelnummer zal pas bevestigd worden op het moment dat u aan 
boord gaat en zal vermeld worden op een kaartje dat u in de hut zal vinden bij 
aanvang van de cruise. De restauranttijden kunnen op dagen dat het schip in de 
haven ligt, aangepast worden aan de tijden van de excursies.
Naast de vaste bedieningstijden (met vaste tafel in het hoofdrestaurant en vaste 
bedieningstijd voor de hele duur van de cruise), kunnen wij u ook een flexibele 
formule voorstellen, Celebrity Select Dining genaamd. Dit laat u toe op dagelijkse 
basis een tafel te reserveren op het door u gewenste uur. U hebt uiteraard de 
keuze om geen reservatie te maken en zich tussen 18u00 en 21u30 naar het 
restaurant te begeven. Wij raden dit echter ten stelligste af om wachttijden te 
vermijden en ons toe te laten de best mogelijke dienstverlening te garanderen. 
U hebt eveneens de mogelijk om uw bedieningstijd al voor de aanvang van de 
cruise vast te leggen via onze website onder de rubriek Already Booked. Indien 

u voor de Celebrity Select Dining opteert, dient u de fooien bij de reservatie te 
betalen.
Heeft u het liever wat soepeler, dan kunnen ontbijt en lunch ook op andere 
plaatsen genomen worden, bv. in het buffetrestaurant. Kijk in uw dagelijks 
programma voor de tijden en de plaatsen. Op verzoek wordt het continentaal 
ontbijt in uw hut geserveerd tussen 06u30 en 10u00. Een roomservice-menu 
is 24 uur per dag beschikbaar (mits betaling tussen 23u00 en 06u00). Voor 
gasten die in suites logeren kan elke maaltijd in de suite worden geserveerd. 
De maaltijden aan boord zijn inbegrepen in de prijs van uw cruise. Wilt u 
echter in een specialiteitenrestaurant eten, dan worden reserverings-kosten 
in rekening gebracht, afhankelijk van het restaurant. De reserveringen voor 
de specialiteitenrestaurants worden dagelijks genoteerd en hierbij geldt het 
principe wie het eerst komt, het eerst maalt. U kan deze restaurants ook online 
boeken tot 5 dagen voor het vertrek van de cruise. Zie onze website voor meer 
details.
Inbegrepen maaltijdopties:
Alle gasten: hoofdrestaurant, Oceanview Café
AquaClass-gasten: hoofdrestaurant, Oceanview Café, Blu*
Suitegasten: hoofdrestaurant, Oceanview Café, Luminae en Blu (afhankelijk van 
de beschikbaarheid).
*Blu restaurant is exclusief voorbehouden voor AquaClass-gasten. Kinderen die 
verblijven in AquaClass-hutten of suites kunnen dineren in Blu, mits vergezeld 
van een volwassene die verblijft in een AquaClass-hut. Suite Class-gasten mogen 
dineren in ons Luminae-restaurant zonder supplement voor ontbijt, lunch en 
avondeten. Zij kunnen desgewenst gasten inviteren die niet in een suite logeren 
mits betaling van een supplement.
4.2 Ik heb speciale wensen.
Celebrity Cruises kan volgende diëten aanbieden: vegetarisch, diabetes, laag zout 
gehalte, vetarm en cholesterolarm. Desgewenst kunnen onder meer ook Kosher-, 
glutenvrij en lactosevrije gerechten aangevraagd worden. Voor deze maaltijden 
verzoeken wij u ons dit bij de boeking schriftelijk mede te delen, voorzien van 
zoveel mogelijk details en dit minstens 90 dagen voor afreis. Kosher maaltijden 
zijn voorverpakt en zijn enkel beschikbaar ‘s avonds in het hoofdrestaurant. 
Babyvoeding wordt niet voorzien door de rederij. Wij raden u aan om de eerste 
dag van uw cruise uw speciale wensen te herbevestigen bij de Maitre D’. Wij 
zullen zoveel mogelijk trachten met uw wensen rekening te houden, doch wij 
kunnen geen garantie bieden omtrent strikte naleving van diëten.
4.3 Kan er gebruik worden gemaakt van roomservice?
Ja. De roomservice werkt 24 uur per dag; handig als u een extra deken wenst of 
een snack om middernacht. U kan roomservice ook bestellen via de interactieve 
TV in uw hut.
4.4 Kan een speciaal verzoek gegarandeerd worden?
Helaas is dit niet mogelijk. Indien u echter een speciaal verzoek heeft, stuur uw 
verzoek dan schriftelijk naar uw reisbureau op het moment dat u de boeking 
maakt. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om te trachten uw verzoek 
te honoreren, doch garanderen kunnen wij dit niet. Het niet kunnen bevestigen 
van een speciaal verzoek wordt niet als contractbreuk gezien, noch vormt dit een 
reden tot kosteloze annulering. Indien een speciaal verzoek mogelijk is tegen 
bijbetaling, zullen wij van tevoren dit bedrag aan u doorgeven.
Bij voldoende tijd voor vertrek zullen wij u dit bedrag in rekening brengen; bij 
geen voldoende tijd zullen wij u verzoeken het bedrag ter plaatse te voldoen. 
Tenzij door ons schriftelijk aan u bevestigd op het moment van boeken, kunnen 
wij geen boekingen accepteren onder voorbehoud van het akkoord komen van 
een speciaal verzoek. Deze boekingen worden als gewone boekingen behandeld 
en vallen derhalve onder de annulerings- en wijzigingsbepalingen.
4.5 Hoe zit het met de alcoholverkoop?
Wij verkopen of serveren geen alcoholische dranken aan personen onder de 21 
jaar op cruises die vertrekken vanuit de Verenigde Staten en Canada. Op cruises 
die vertrekken uit Europese of Zuid- Amerikaanse landen, uit Azië of Australië/
Nieuw-Zeeland, wordt de minimumleeftijd verlaagd tot 18 jaar. Dit beleid kent 
beperkingen en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
De leeftijd van een persoon op de afvaartdatum bepaalt zijn of haar status voor 
de gehele cruise.
Gasten mogen, uitsluitend bij het inschepen, per hut twee flessen wijn mee 
aan boord nemen. Deze mag alleen in het openbaar geconsumeerd worden als 
u per fles USD 25 kurkengeld betaalt. De alcohol die aan boord in de taxfree 
souvenirwinkel aangekocht wordt, mag niet tijdens uw cruise geconsumeerd 
worden. Uw aankoop wordt door ons bewaard en de laatste avond van de cruise 
naar uw hut gebracht.
In territoriale wateren en afhankelijk van vertrekhaven kunnen de shops gesloten 
worden, kunnen er beperkingen zijn en kan er BTW toegevoegd worden.
4.6 Hoe boek ik mijn excursies?
Om zoveel mogelijk te genieten van uw bezoek aan een aanleghaven, raden wij 
u aan een keuze te maken uit onze excursies. Ze zijn georganiseerd door onze 
excursie-specialisten en aanbevolen door de autoriteiten van de betrokken 
havens. Aan boord zal het personeel van de Shore Excursion Desk u met genoegen 
alle informatie verstrekken en excursies voor u boeken. De kosten hiervan betaalt 
u via uw SeaPass. Vergeet u niet dat er bij sommige excursies een minimum 
aantal passagiers geldt en dat de excursie kan worden geannuleerd indien 
dit minimum niet wordt behaald. Voor alle duikexcursies zal een duikbrevet 
gevraagd worden. Alle excursies kunnen van tevoren geboekt worden via onze 
website: www.celebritycruises.com. Dit dient ten minste 5 dagen voor de datum 
van afvaart te gebeuren. De excursies kunnen ook aan boord geboekt worden, 
maar het aantal plaatsen is beperkt. Om teleurstellingen te voorkomen kan u 
het beste van tevoren online boeken en betalen. Uiteraard kunt u ook zelf uw 
individuele uitstappen in de aanleghavens regelen. Sommige beschrijvingen 
in de brochure verwijzen naar activiteiten die plaats vinden in de haven of 
omgeving. Deze activiteiten en/of excursies worden aangeboden door lokale 
leveranciers, totaal onafhankelijk van de rederij. Daarom kan de rederij geen 
enkele verantwoordelijkheid aanvaarden betreffende aansprakelijkheid voor 
dergelijke activiteiten en/of excursies, zoals vermeld in par. 5.11. Gelieve uw 
reisagent te contacteren voor speciale regelingen voor andersvaliden.
4.7 Hoe zit het met elektrische apparaten en Internet?
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De elektrische spanning aan boord is 110/220 volt wisselstroom (maximaal 1500 
W) en u dient dus indien nodig adapters mee te nemen. Op al onze schepen is een 
haardroger in de hutten voorzien. Betalende dial-up internetverbindingen zijn 
beschikbaar op al onze schepen (beschikbaarheid in de hutten is afhankelijk van 
het schip). Wireless internet is beschikbaar over heel de vloot via de hotspots.
4.8 Welke voorzieningen zijn er voor gezinnen?
Tijdens bepaalde periodes van het jaar wordt er aan boord voor faciliteiten 
en amusement voor kinderen gezorgd. Vraag u reisagent om na te gaan of dit 
ook tijdens de cruise van uw keuze op het programma staat. De uren van de 
activiteiten kunnen variëren naargelang het schip en/of de route. Het programma 
is enkel beschikbaar voor kinderen van 3 tot 17 jaar die onderverdeeld worden in 
vier leeftijdscategorien: Shipmates (3 - 6 jaar), Cadets (7 - 9 jaar), Ensigns (10 - 12 
jaar), Teens (13 - 17 jaar).
Wij vragen de ouders wel om hun kinderen vooral ‘s avonds niet zonder toezicht 
op het dek, in de lounges of op de dansvloer te laten spelen. In het casino worden 
kinderen niet toegelaten. Er zijn babybedjes beschikbaar, maar houdt u er 
rekening mee dat ze de ruimte in uw hut beperken. Voor babysitten (baby’s vanaf 
12 maanden) en kinderoppas kan tegen een bescheiden vergoeding worden 
gezorgd als er voldoende personeel beschikbaar is. Alle kinderen die meedoen 
aan de kinderprogramma’s moeten zindelijk zijn. Voor sommige activiteiten voor 
kinderen kan een klein supplement gevraagd worden.
4.9 Wat te doen bij ziekte aan boord?
Er is een medisch centrum aan boord, dat bemand wordt door een dokter 
en tenminste één verpleegkundige. Medische verzorging wordt echter 
aangerekend, dus neemt u contact op met uw ziektekostenverzekering. De 
medische staf verstrekt gratis pillen tegen zeeziekte.
4.10 Mag er worden gerookt aan boord?
Er mag niet gerookt worden in de hutten, noch op de balkons van de hutten en 
niet in onze casino’s, restaurants, theater, gangen en liften, zelfs geen elektrische 
sigaretten. Roken is nog wel toegestaan op de rokerspunten, die vermeld worden 
aan boord. Overtredingen tegen het rookbeleid kunnen bestraft worden met een 
reinigingsboete van USD 250, die op de rekening van de gast gezet wordt, en 
kunnen verder aan ons gedragsbeleid voor gasten getoetst worden.
Ons rookbeleid kan gewijzigd worden. Er kunnen wijzigingen aangebracht 
worden indien landen die wij aandoen, hun eigen voorschriften inzake roken aan 
ons opleggen.
Celebrity Flora en Celebrity Xpedition kennen een strikter rookbeleid. Roken 
is op deze schepen uitsluitend toegelaten op een welbepaalde plaats op een 
buitendek.
4.11 Wat zijn de kansspelmogelijkheden aan boord?
Al onze schepen beschikken over een casino met populaire spelen zoals blackjack, 
roulette en jackpot. De openingstijden vindt u in uw dagelijks programma. Het 
casino is altijd gesloten als het schip in de haven ligt. Gasten jonger dan 21 jaar 
(of 18 jaar, al naargelang de plaatselijke wetgeving) worden nooit in het casino 
toegelaten. Videorecorders en camera’s zijn ten strengste verboden.
4.12 Wat met de fooien en BTW aan boord?
Het is een maritieme gewoonte om het personeel te belonen voor hun goede 
service en persoonlijke aandacht. Een gemiddeld dagelijks bedrag van ca. € 
12,50 per persoon, zowel voor de volwassenen als kinderen, (€ 13,00 als u een 
Concierge Class of AquaClass-hut en € 15,50 als u een suite heeft geboekt) wordt 
voorgesteld om uw hutsteward en het restaurantpersoneel te belonen. Deze 
fooi kan u eventueel vooruit betalen, indien kenbaar gemaakt bij reservatie. 
Indien u beslist de fooien aan boord te betalen, worden deze automatisch 
aan uw SeaPass-rekening toegevoegd. Deze bedragen kan u desgewenst bij 
Guest Relations laten aanpassen of weghalen. Bij de drankjes in de bar en de 
schoonheidsbehandelingen wordt automatisch 18% bediening toegevoegd. 
Celebrity Flora en Celebrity Xpedition hebben alle fooien voorzien in de prijs van 
uw cruise.
Hou er rekening mee dat sommige van onze cruises uitsluitend EU-havens 
aanlopen. Op deze afvaarten zijn wij verplicht om BTW aan te rekenen op 
bepaalde goederen en diensten die aan boord worden geleverd, afhankelijk van 
de geldende BTW- reglementering in het land waar de cruise vertrekt. De BTW 
op goederen en diensten wordt geheven op het verkooppunt en doorgestort 
aan het betreffende land. Niet EU-burgers kunnen deze in sommige gevallen 
terugvorderen bij het verlaten van de EU, in principe op de luchthaven van 
vertrek.
4.13 Wat moet men de laatste avond van de cruise doen
Pak uw koffers in en zet ze voor 23u00 buiten de deur van uw hut. Uw hutsteward 
zal u labels geven voor al uw tassen en koffers. Schrijf duidelijk uw naam, adres 
en, indien nodig, uw vluchtnummer op elk label. Stop breekbare, belangrijke en 
waardevolle voorwerpen in uw handbagage. Wij raden u aan een weekendtas 
mee te brengen voor uw laatste nacht aan boord.
4.14 Wat moet ik weten over opeenvolgende cruises
Opeenvolgende cruises zijn diverse cruises die een geheel vormen. Bijvoorbeeld: 
een cruise door de Westelijke Caraïben, onmiddellijk gevolgd door een cruise 
door de Oostelijke Caraïben. Hou er rekening mee dat bepaalde programma’s, 
menu’s en voorstellingen kunnen worden herhaald. Neem er ook nota van dat de 
bemanning het schip tussen twee afvaarten moet klaar maken voor de volgende 
cruise. Dit betekent dat aan boord van het schip bepaalde diensten op de 
wisseldag mogelijks (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Gasten die opeenvolgende 
cruises meevaren, zullen op de wisseldag moeten ontschepen om zich in regel 
te stellen met de douane- en immigratiediensten. Ook moeten deze back to 
back-gasten hun SeaPass-kaart op de wisseldag opnieuw laten registreren in de 
terminal vóór het vertrek van de volgende cruise. Indien de gasten dezelfde kajuit 
behouden, kunnen ze de bagage in de kajuit laten. Indien ze voor elke afvaart een 
andere hut hebben geboekt, moeten ze hun bagage inpakken. Het schip neemt 
de bagage in bewaring tot de hut voor de volgende cruise is opgemaakt.
Omdat onze schepen niet onder de vlag van de Verenigde Staten varen, houdt u 
er ook rekening mee dat wij in navolging van de VS-wetgeving geen reservaties 
mogen aanvaarden voor opeenvolgende reizen waarbij het eerste vaarschema 
start in een VS-haven en de tweede cruise eindigt in een andere VS-haven, 
tenzij het schip onderweg ook buitenlandse havens heeft bezocht. Indien u 
twee opeenvolgende afvaarten wenst te boeken die beginnen en eindigen in 
verschillende havens in de Verenigde Staten, neemt u best contact op met uw 

reisagent of onze reservatiedienst vooraleer over te gaan tot de reservatie. 
Indien wij vaststellen dat een reservatie werd gemaakt die in strijd is met deze 
vereisten, hebben wij het recht deze boeking te annuleren en zullen wij u het 
betaalde bedrag terugbetalen.
4.15 Assistentie
Aan boord kan u steeds de Guest Relations Desk of het medisch centrum 
bezoeken.
5. Bijkomende voorwaarden
5.1 Als ik met een groep reis?
Groepsreizen vallen buiten de algemene voorwaarden zoals hier genoemd 
betreffende betalingen, voorschotten, annuleringen, wijzigingen en overige 
informatie. Vraag bij uw reisbureau naar de speciale groepsvoorwaarden voor 
groepen vanaf 16 personen en meer.
5.2 Kinderen en jongvolwassenen
Personen jonger dan 21 jaar oud: Personen jonger dan eenentwintig (21) jaar oud 
(minderjarigen) mogen niet alleen reizen of een eigen hut hebben op cruises die 
vertrekken in de Verenigde Staten of Canada, tenzij ze vergezeld worden door 
een ouder, voogd of een bevoegd persoon die ouder is dan eenentwintig (21) 
jaar oud. Gasten jonger dan eenentwintig (21) worden enkel in een hut geboekt 
indien ze vergezeld worden door een volwassene van eenentwintig (21) jaar of 
ouder, uitgezonderd minderjarige reizigers in hutten naast die van hun ouders of 
voogd. Personen jonger dan 18 jaar oud: Personen jonger dan achttien (18) jaar 
oud (minderjarigen) mogen niet alleen reizen of een eigen hut hebben op cruises 
die vertrekken vanuit Europa, Azië, Zuid-Amerika en Australië/Nieuw-Zeeland, 
tenzij ze vergezeld worden door een ouder, voogd of een bevoegd persoon die 
ouder is dan achttien (18) jaar oud. Gasten jonger dan achttien (18) worden enkel 
in een hut geboekt indien ze vergezeld worden door een volwassene van achttien 
(18) jaar of ouder, uitgezonderd minderjarige reizigers in hutten naast die van 
hun ouders of voogd.
Voor minderjarigen die bij aanvang van de reis 17 jaar of jonger zijn, dient 
schriftelijke toestemming van een ouder/voogd voorgelegd te worden. Deze 
toestemming is niet vereist voor minderjarigen die bij aanvang van de cruise 
18 of ouder zijn. Volwassenen die geen ouder of voogd zijn van een kind 
dat in hun gezelschap reist, moeten diens geldige paspoort en vereiste visa 
voorleggen, samen met een originele, wettelijk of notarieel bekrachtigde brief, 
ondertekend door ten minste een van de ouders/voogden van het kind. De brief 
moet de volwassene het recht geven om de minderjarige(n) op de betreffende 
cruise mee te nemen en te begeleiden, hem/haar in staat stellen schriftelijke 
toestemming te geven voor sportactiviteiten en medische behandelingen goed 
te keuren die het kind naar oordeel van de behandelende arts onverwijld moet 
ondergaan. Een brief kan tegen vergoeding wettelijk of notarieel bekrachtigd 
worden door een advocaat, notaris of gemachtigde jurist. Indien een dergelijk 
bewijs niet aanwezig is, wordt de desbetreffende minderjarige(n) de toegang tot 
het schip of de cruise ontzegd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de 
hieruit voortvloeiende kosten, uitgaven of verliezen voor ofwel de minderjarige 
in kwestie, ofwel de personen die zijn/haar cruise betalen (indien niet de 
minderjarige zelf) ofwel de personen die samen met de minderjarige reizen en 
naar aanleiding van het niet kunnen voorleggen van een toestemmingsbrief 
zoals hierboven beschreven, besluiten de vakantie niet voort te zetten.
Ouders/voogden die een kind vergezellen met een andere familienaam dan 
de ouders/voogden, moeten een officieel bewijs kunnen voorleggen, zoals 
een geboorteakte, scheidingspapieren enzovoort, om aan te tonen dat zij de 
ouders/voogden van het desbetreffende kind zijn. Contacteer ons voor verdere 
informatie. Individuele hutten kunnen geboekt worden door gehuwde koppels 
die beide ten minste achttien jaar oud zijn (op het moment van boeken dient 
een huwelijksbewijs voorgelegd te worden). Voor de toegang tot bepaalde 
voorzieningen aan boord gelden leeftijdsgrenzen.
Personen die gebruikmaken van de Canyon Ranch SpaClub, dienen ouder dan 
18 jaar te zijn. Alle informatie over de voorzieningen aan boord en de geldende 
leeftijdsgrenzen is terug te vinden in het dagprogramma (Daily Programme), dat 
verkrijgbaar is bij de Guest Relations Desk.
De minimumleeftijd voor meereizende baby’s is zes (6) maanden, vanaf het 
moment van afvaart en twaalf (12) maanden vanaf het moment van afvaart voor 
trans-Atlantische cruises, cruises over de
Grote Oceaan en naar Hawaï, Australië, Zuid-Amerikaanse cruises en alle andere 
cruises met drie of meer opeenvolgende zeedagen. De gezondheid en veiligheid 
van onze gasten komen voor ons op de eerste plaats. Gezien de beperkingen 
in medische voorzieningen, apparatuur en personeel aan boord kan de 
maatschappij geen vrijwillige ontheffing, vrijstellingen of uitzonderingen op dit 
beleid toestaan.
5.3 Andersvaliden
Alle gasten dienen ervoor te zorgen dat zij fysiek en mentaal in staat zijn 
tot reizen en dat dergelijke reizen geen gevaar inhouden voor henzelf of 
voor anderen. Indien uw fysieke of mentale conditie een speciale medische 
behandeling vereist, dan dient u bij aanvraag van uw boeking, of direct zodra 
na boeking de situatie dit vereist, een medische verklaring, in de Engelse taal, 
voor te leggen met daarin een beeld van uw situatie en de eventuele verzorging 
en/of medicamenten die u onderweg nodig zult hebben. De meeste van onze 
schepen hebben enkele hutten voor andersvaliden. Indien u in aanmerking komt 
voor een dergelijke hut, verzoeken wij u ons het daartoe bestemde formulier te 
bezorgen. U kan naar een gewone hut verplaatst worden indien u niet voldoet 
aan deze voorwaarden.
Gasten die een rolstoel gebruiken, worden verzocht hun eigen, opvouwbare, 
rolstoel mee te brengen. Indien u uw gemotoriseerde rolstoel wilt meebrengen, 
dient dit bij reservatie vermeld te worden met opgave van afmeting, aangezien 
er beperkingen kunnen zijn qua afmetingen. Niet alle locaties aan boord zijn 
toegankelijk voor rolstoelen en in aanleghavens waar het schip voor anker gaat, 
zal het misschien onmogelijk zijn van boord te gaan. Gasten met een medische 
conditie of handicap moeten in staat zijn voor zichzelf te zorgen of met iemand 
meereizen die in staat is hen te verzorgen. Wij betreuren het dat wij gasten 
die naar de mening van de rederij niet in staat zijn zonder gevaar, specifieke 
verzorging of problemen te reizen en waar in alle redelijkheid noch een begeleider 
noch de rederij voldoende begeleiding aan kan geven, niet aan boord kunnen 
toelaten, zoals bepaald in EU-verordening 1177/2010. Alle kosten die hieruit 

zouden kunnen voortvloeien zijn voor de rekening van de passagier. Gelieve uw 
arts om advies te vragen omtrent de meest recente gezondheidsvereisten voor 
alle bestemmingen die vermeld staan in deze brochure. Indien u speciale wensen 
heeft omtrent assistentie bij inscheping of met rolstoel enz. verzoeken wij u ons 
dit bij boeking schriftelijk mee te delen, voorzien van zoveel mogelijk details en 
dit minstens 90 dagen voor afreis. Wij zullen zoveel mogelijk trachten met uw 
wensen rekening te houden, doch wij kunnen geen garantie bieden.
Celebrity Xpedition, Celebrity Xploration en Celebrity Xperience beschikken niet 
over hutten voor andersvaliden.
5.4 Zwangerschap
Indien u op de geplande afvaartdatum van het schip zwanger bent, dient u een 
schriftelijke verklaring van uw arts voor te leggen. Die verklaring vermeldt dat u 
gezond bent en in staat om te reizen. Deze verklaring dient te vermelden hoeveel 
weken u zwanger bent en uiterlijk 30 dagen voor afvaartdatum in het bezit te 
zijn van de rederij. De rederij betreurt dat zij vrouwen die aan hun 24ste week 
van zwangerschap beginnen bij aanvang van de cruise of tijdens de cruise, niet 
aan boord kan toelaten. Gezien de beperkingen van de medische faciliteiten aan 
boord, kan de rederij geen uitzonderingen op deze maatregelen toestaan.
5.5 Hoe zit het met afwijkingen van vaarschema’s?
De rederij kan helaas geen garantie geven dat haar schepen daadwerkelijk 
het van tevoren opgegeven vaarschema zullen en kunnen hanteren, noch de 
volgorde van aanleghavens en tijden. De rederij en de kapitein van het schip 
hebben het recht om iedere haven voorbij te varen, te vervangen door een 
andere haven, in iedere vorm af te wijken van het originele vaarschema of het 
schip te vervangen door een ander schip ten gevolge van staking, uitzonderlijke 
weersomstandigheden, medische urgenties, assistentie verlenen aan schepen 
in nood, opstanden, technische of mechanische problemen die de snelheid van 
het schip beïnvloeden en andere soortgelijke omstandigheden buiten de wil 
van de rederij. Tevens is de rederij niet verantwoordelijk voor het niet volgens 
gepubliceerde schema aankomen of vertrekken (zie ook 5.11). Normaliter worden 
schema’s gewijzigd in het belang en veiligheid van onze gasten.
5.6 Kan mijn reis door u worden veranderd of geannuleerd?
In sommige gevallen moeten wij de brochure of andere gegevens aanpassen of 
verbeteren, alvorens, maar ook nadat de boekingen bevestigd werden. In heel 
uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt bevestigde boekingen te annuleren. 
Hoewel we ons best doen om wijzigingen en annuleringen te vermijden, moeten 
we ons het recht daartoe voorbehouden. Als wij de reis ingrijpend moeten 
veranderen of moeten annuleren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
Wanneer daartoe voor het vertrek voldoende tijd is, bieden we u volgende 
keuzemogelijkheden aan:
(a) U aanvaardt het gewijzigde arrangement (bij ingrijpende veranderingen); of
(b) U legt een alternatieve vakantie bij ons vast, indien beschikbaar van hetzelfde 
niveau als de oorspronkelijke boeking. Wij stellen u minstens één alternatieve 
vakantie van gelijk of hoger niveau voor, waarvoor u niet hoeft bij te betalen. Is 
deze vakantie goedkoper, dan betalen wij u het prijsverschil terug. Als u het niet 
eens bent met de vakantie die wij u aanbieden, kunt u kiezen uit een van onze 
andere, op dat ogenblik beschikbare vakanties. U betaalt de normale prijs van 
een dergelijke vakantie. Is deze dus duurder, dan betaalt u bij. Is ze goedkoper, 
dan krijgt u geld terug.
(c) u annuleert of aanvaardt de annulering, waarbij het volledig bedrag dat u ons 
betaald hebt, integraal en snel wordt teruggestort.
In geval van een kleine wijziging hebt u dergelijke keuze niet. Wat is een 
ingrijpende verandering?
Een verandering is ingrijpend als we redelijkerwijs mogen verwachten dat deze 
uw bevestigde vakantie aanzienlijk zal beïnvloeden. Enkele voorbeelden van 
ingrijpende en kleine veranderingen (hieronder omschreven) zijn:
Ingrijpende verandering: twee dagen op zee in plaats van twee dagen in een 
aanleghaven.
Kleine verandering: eenmaal aanleggen in een andere haven; een dag op zee in 
plaats van een dag in een aanleghaven; andere tijden in de aanleghavens, maar 
waarbij het schip toch alle bevestigde havens aandoet; havens die in een andere 
volgorde bezocht worden.
In uiterst uitzonderlijke gevallen zien wij ons door buitengewone 
omstandigheden (zie artikel 5.12) genoodzaakt om uw vakantie na vertrek, 
maar voor de geplande terugkeer te wijzigen of af te breken. Dit is erg 
onwaarschijnlijk, maar als dit toch zou gebeuren, kunnen we uw reis jammer 
genoeg niet terugbetalen (tenzij onze leveranciers ons geld terugstorten), u een 
schadevergoeding betalen of kosten of uitgaven dekken die u als gevolg daarvan 
moet doen.
5.7 Kan ik op een reis geweigerd worden?
Om u te verzekeren van een geslaagde reis, vragen wij onze gasten bij inscheping 
om een korte vragenlijst in te vullen betreffende mogelijke symptomen van 
gastro-intestinale aandoeningen of andere makkelijk overdraagbare ziektes. 
Indien de kapitein of de scheepsarts gegronde redenen heeft om aan te 
nemen dat u niet in staat bent te reizen, of dat u een bedreiging vormt voor 
uw medepassagiers, behoudt de rederij het recht u aan boord te weigeren of 
u gedurende de cruise van boord te verwijderen. U ontscheept in één van de 
aanleghavens en de rederij neemt geen verdere aansprakelijkheid op zich. Alle 
hieraan verbonden kosten zijn voor uw eigen rekening en er wordt geen enkele 
compensatie verleend door de rederij, noch wordt uw reissom vergoed. Wanneer 
uw cruisevakantie op een dergelijke manier eindigt, heeft de rederij geen enkele 
verplichting tegenover u.
Een dergelijk recht behoudt de rederij zich voor, indien blijkt dat u onmogelijk 
kunt reizen of indien u overlast aan boord veroorzaakt. Indien u aan boord 
wordt geweigerd omdat u heeft verzuimd de rederij op de hoogte te stellen van 
psychische of lichamelijke gebreken, of gebreken waarvoor extra aandacht nodig 
is, zal de reissom niet worden vergoed. Zie ook punt 1.3.
In geval van diarree of overgeven dient u onmiddellijk de ziekenboeg aan boord 
te contacteren. Indien noodzakelijk, zal de dokter beslissen dat u in uw hut moet 
blijven, om verspreiding van de ziekte te vermijden. Het niet-opvolgen van de 
instructies van de dokter kunnen leiden tot verplicht ontschepen in de volgende 
aanloophaven, conform onze Guest Conduct Policy.
Informeer ons alstublieft over eventuele speciale behoeften, zodat wij u kunnen 
adviseren over de geschiktheid van de geselecteerde vakantie. De gevoelige, 

persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
Als we van mening zijn dat, vanwege uw speciale behoeften, de door u gekozen 
vakantie mogelijk niet geschikt is, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen en eventuele alternatieven formuleren. 
5.8 Gedragscode 
Aan boord van elk Celebrity-schip, streven wij naar een perfecte cruisevakantie 
voor elke passagier. Om daartoe bij te dragen, heeft de rederij een Gedragscode 
opgesteld. Deze kan geraadpleegd worden aan boord. Een inbreuk op deze code 
kan aanleiding geven tot confiscatie van bezittingen en zelfs ontscheping van 
de passagier. Deze code kan steeds gewijzigd worden zonder verplichtingen 
vanwege de rederij.
5.9 Wat moet ik doen in geval van diefstal of beschadiging van mijn 
eigendom(men)?
U dient dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat de rederij de gelegenheid heeft 
u te assisteren. Indien u aan boord bemerkt dat uw eigendom(men) verdwenen 
of beschadigd zijn, moet u dit onmiddellijk bij de Guest Relations Desk melden. 
U dient in ieder geval melding gemaakt te hebben voordat het schip vertrekt 
aan zowel de rederij als aan de eventuele uitvoerder van de diensten waarbij 
uw bagage verdwenen, vertraagd of beschadigd is. Indien u pas nadat het schip 
vertrokken is achter een eventuele diefstal, vertraging of beschadiging komt, 
dient u dit binnen 15 dagen na aanvang van de cruise of voor het einde van uw 
reis aan boord - welke datum eerder is - te melden.
Indien u kan aantonen dat de diefstal, vertraging of beschadiging door een 
fout van de rederij of haar vertegenwoordigers is ontstaan, zullen wij u een 
vergoeding geven op basis van de door u aantoonbare schade, op basis van de 
vergoedingsregels zoals deze vermeld staan in de Conventie van Athene. Het 
maximale bedrag dat de rederij zal vergoeden aan beschadiging, vertraging 
of diefstal van bagage, is zoals vermeld onder het hoofdstuk Bagage in de 
Conventie van Athene. Dit zal eveneens het geval zijn, indien de bagage 
beschadigd, ontvreemd of vertraagd is tijdens de in- en ontschepingprocedure, 
door één van de contractanten, die door de rederij ingehuurd zijn en waarvan 
de diensten een onderdeel vormen van uw cruisevakantie waar de rederij met u 
een overeenkomst over heeft afgesloten om deze diensten voor u te verzorgen. 
In alle gevallen bent u verplicht melding te maken van eventuele vergoedingen 
die u van vervoerders of contractanten van de rederij heeft ontvangen. Ook bent 
u verplicht de rederij te informeren over verzekeringen die u heeft afgesloten. In 
bepaalde gevallen hebben wij het recht uw claim te verlagen met het bedrag dat 
u van anderen, waaronder de verzekering, heeft ontvangen.
5.10 Wat gebeurt er als ik een klacht heb en hoe wordt deze opgelost?
Mocht het voorkomen dat u tijdens uw reis een klacht heeft, dient u dit 
onmiddellijk aan boord te melden. Indien de klacht niet naar tevredenheid 
wordt afgehandeld, dient u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient het 
bevestigingsnummer van de boeking te vermelden alsmede een volledig verslag 
van uw klacht en deze binnen de maand na terugkomst van uw cruisevakantie 
aangetekend te versturen. Mocht aan bovenstaande niet worden voldaan, 
behoudt de rederij het recht de klacht af te wijzen. Indien de klacht niet in der 
minne kan opgelost worden binnen 4 (vier) maanden vanaf het einde van het 
reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit 
werd uitgevoerd, zal het dossier verwezen worden naar de Geschillencommissie 
Reizen. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld 
in huidige Algemene Voorwaarden, over dit contract en waarbij een reiziger 
betrokken is, wordt behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met 
uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels.
De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het 
Geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake 
arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, 
zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een 
vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. Het adres 
van de Geschillencommissie vzw is Koning Albert II-laan 16, B-1000 Brussel. U 
kan zich uiteraard ook tot de rechtbank wenden.
5.11 Wat is de aansprakelijkheid van de rederij?
(1) Op grond van artikel 5.7 beloven wij ervoor te zorgen dat de 
vakantiearrangementen die wij volgens onze overeenkomst met u al naargelang 
van toepassing zouden regelen, uitvoeren of voorzien, met de nodige kennis 
en nauwkeurigheid geregeld, uitgevoerd of voorzien worden. Dit houdt in dat 
wij krachtens onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aansprakelijk 
zijn indien u bijvoorbeeld overlijdt of lichamelijk gewond geraakt, of indien 
uw beloofde vakantiearrangementen niet zoals beloofd voorzien worden of 
ontoereikend blijken doordat wijzelf, onze personeelsleden, tussenpersonen of 
leveranciers uw beloofde vakantiearrangementen niet met de vereiste kennis en 
nauwkeurigheid, al naargelang van toepassing, geregeld, uitgevoerd of voorzien 
hebben. Gelieve op te merken dat u, indien u een claim tegen ons wilt instellen, 
dit gebrek aan kennis en nauwkeurigheid zelf moet kunnen aantonen. Verder 
zijn wij enkel aansprakelijk voor wat onze personeelsleden, tussenpersonen en 
leveranciers doen of nalaten te doen indien zij op dat ogenblik in het kader van 
hun tewerkstelling (voor werknemers) handelden of activiteiten uitvoerden die 
wij hen opgedragen hebben (voor tussenpersonen en leveranciers).
(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor letsels, ziekte, overlijden, verlies (wanneer u 
bijvoorbeeld het plezier kwijtraakt), schade, uitgaven, kosten of andere bedragen 
of claims van welke aard ook die aan een van volgende oorzaken te wijten zijn:
- handelingen en/of nalatigheden van de getroffen personen of mensen in hun 
gezelschap of
- handelingen en/of nalatigheden van derden die niets te maken hadden met het 
voorzien van uw vakantie en onvoorspelbaar of onvermijdbaar waren of
- buitengewone omstandigheden, zoals beschreven in artikel 5.12 hieronder.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, uitgaven 

of andere bedragen van welke aard ook (1) die wij met de informatie die u 
ons in het kader van en voor goedkeuring van uw boeking gegeven hebt, niet 
konden voorzien indien wij onze overeenkomst met u opzegden of (2) die niet 
voortkomen uit contractbreuk of andere fouten door ons of onze werknemers of, 
indien we voor hen verantwoordelijk zijn, onze leveranciers. Bovendien kunnen 
wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig zakelijk verlies.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diensten die geen deel uitmaken van 
onze overeenkomst. Het betreft hierbij bijvoorbeeld bijkomende diensten of 
faciliteiten die uw hotel of een andere leverancier wil verstrekken, die niet in 
onze brochure aangekondigd staan en die wij niet beloofd hebben te regelen.
Verder beloven wij, ongeacht eventuele formuleringen door ons op onze website, 
in een van onze brochures of elders, uitsluitend zoals hierboven gesteld met 
de nodige kennis en nauwkeurigheid te handelen en hebben wij jegens u geen 
verder reikende of grotere aansprakelijkheid.
De beloften die wij u doen betreffende de diensten die wij als onderdeel van 
onze overeenkomst - en de wetten en voorschriften in het land waar uw claim 
of klacht zich voordeed - zouden bieden of regelen, worden gebruikt als basis 
om te beslissen of de desbetreffende diensten degelijk voorzien werden. Indien 
de specifieke diensten die aanleiding gaven tot de claim of de klacht, voldoen 
aan de dan ter plaatse geldende wetten en voorschriften op dergelijke diensten, 
wordt geacht dat de diensten degelijk voorzien werden. Er is sprake van een 
uitzondering wanneer de claim of klacht melding maakt van het ontbreken van 
veiligheidsvoorzieningen, waardoor een redelijke vakantieganger geneigd kan 
zijn de desbetreffende vakantie niet te willen opnemen.
De voorzieningen van de Conventie met betrekking tot de passage Vervoer 
van Passagiers en hun Bagage op Zee (Conventie van Athene 1974) en alle 
aanvullende, van toepassing zijnde wetsartikelen, inclusief, maar niet beperkt 
tot de Verordening (EG) 392/2009 als aanvulling op het Athene Protocol 2002, zijn 
van toepassing op uw cruise alsook op de in- en ontschepingsprocedure.
De Conventie van Athene beperkt het maximale bedrag dat de rederij dient uit 
te keren in geval van overlijden of van verwonding of van verlies of schade aan 
bagage met uitzondering van verlies of schade aan kostbaarheden.
5.12 Buitengewone omstandigheden
Tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden vermeld kan de rederij geen 
aansprakelijkheid accepteren of schadevergoeding uitkeren indien uw 
cruisevakantie om redenen buiten de schuld van de rederij (geval van overmacht) 
niet zodanig uitgevoerd kan worden, deels of in totaliteit, zoals contractueel 
vastgelegd. Wanneer de rederij spreekt van overmacht wordt verstaan iedere 
gelegenheid waarbij de verlener van de desbetreffende diensten niet heeft 
kunnen voorzien, of na het nemen van voorzorgsmaatregelen, dat deze 
gelegenheid/ gelegenheden zich zouden kunnen voordoen. Zulke gelegenheden 
zijn onder meer, doch niet uitsluitend: oorlog of dreiging van oorlog, 
terroristische activiteiten of dreiging van terroristische activiteiten, opstanden, 
burgeroorlogen of oproer van burgers, stakingen, natuurlijke of nucleaire 
ongelukken, brand, extreme weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s, 
epidemieën, technische of mechanische problemen (die de rederij niet had 
voorzien, ondanks de uitgebreide controles) en alle soortgelijke omstandigheden 
buiten controle van de rederij.
In het geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden 
waarbij Celebrity Cruises niet kan garanderen dat u tijdig terugkeert van 
uw cruisevakantie, moet de rederij voor in de EU verblijvende consumenten 
die boekingen maken vanaf 1 juli 2018 de noodzakelijke accommodatie 
voor een periode van maximaal drie nachten per reiziger verzekeren. Deze 
limiet kan variëren voor personen met een beperkte mobiliteit, zwangere 
reizigers en mensen met specifieke medische behoeften die ons ten minste 
48 uur voorafgaand aan de reis hebben gewezen op hun behoeften. Indien 
onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden ons beletten de reis te 
voltooien en wij u dit onverwijld hebben gemeld voor de start van het pakket, 
zijn we sinds 1 juli 2018 alleen aansprakelijk voor een terugbetaling binnen de 14 
dagen van het bedrag betaald voor de vakantie. Wij zullen niet geacht worden u 
ten onrechte laattijdig te hebben ingelicht over de annulering (i) 20 dagen vóór 
aanvang van het pakket in het geval van reizen van meer dan zes dagen, (ii) 7 
dagen vóór aanvang van het pakket in het geval van reizen van twee tot zes dagen 
en (iii) 48 uur vóór aanvang van het pakket in het geval van reizen van minder 
dan twee dagen. 
5.13 Hoeveel bedraagt de limiet?
Indien een claim (ook naar aanleiding van overlijden of een lichamelijk letsel) 
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft of gebaseerd is op reisarrangementen 
(ook het instappen in en/of het uitstappen uit het desbetreffende vervoermiddel) 
voorzien door een luchtvaart-, spoorweg- of wegvervoerder of op een verblijf in 
een hotel, dan wordt de maximale schadevergoeding die wij moeten betalen, 
beperkt. Het maximumbedrag dat wij u, indien wij op een bepaalde manier 
aansprakelijk bevonden worden, voor die claim verschuldigd zijn, is, tenzij 
anders voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden, de maximale som die de 
vervoerder of hoteluitbater zou moeten uitbetalen krachtens het internationale 
verdrag dat of de verordening die geldt voor de reisarrangementen of het 
hotelverblijf in kwestie (bijvoorbeeld het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd 
of ongewijzigd, en het Verdrag van Montreal voor internationaal luchtvervoer 
en/of voor luchtvaartmaatschappijen met een licentie uit de EU, Verordening (EG) 
nr. 889/2002 betreffende aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor nationaal 
en internationaal luchtvervoer).
NB: in het geval een vervoerder of hotel u voor een claim of deel van een claim 
krachtens het geldende internationale verdrag of de verordening geen betaling 
verschuldigd is, zijn wij evenmin verplicht u daarvoor te vergoeden.
Wij hebben het recht om het bedrag dat u van de vervoerder of hotelhouder voor 
de desbetreffende claim ontvangen hebt of moet ontvangen, van onze betaling 

af te trekken. Op vraag kunt u bij ons de inhoud van de geldende internationale 
verdragen en verordeningen opvragen.
5.14 Welke andere algemene voorwaarden zijn van toepassing op mijn 
vakantie?
Luchtvaartmaatschappijen en/of andere leveranciers hebben hun eigen 
algemene voorwaarden die op uw vakantie van toepassing kunnen zijn. 
Sommige van deze voorwaarden kunnen, meestal in overeenstemming met 
internationale conventies, de verantwoording van de luchtvaartmaatschappijen 
en/of andere leveranciers beperken of geheel afwijzen.
5.15 Wat is mijn verantwoordelijkheid?
Elke passagier, en indien deze minderjarig is zijn/haar ouder of voogd, is 
aansprakelijk en zal de rederij schadeloos stellen voor alle schade aan het schip en 
alles dat tot het schip behoort zoals meubilair en apparatuur, die voortvloeit uit 
een opzettelijke daad of een nalatigheid van de passagier. Tevens dient u indien 
u, of een minderjarige onder uw verantwoordelijkheid, de wet overtreedt de 
rederij alle kosten, verliezen of schaden hieruit voortvloeiend te voldoen. Wij zijn 
geenszins verantwoordelijk in geval van verkeerde informatie die afkomstig zou 
zijn uit een niet meer geldige brochure. Bij het reserveren van uw cruise gelieve 
u ervan te vergewissen dat u in het bezit bent van een actuele brochure. Tevens 
herinneren wij u er nogmaals aan dat u en elke medereiziger in het bezit dient 
te zijn van de juiste documenten zoals bijvoorbeeld een geldige internationale 
reispas, visa, inentingen, e.d.
5.16 Veiligheid
De eerste prioriteit van Celebrity Cruises is de veiligheid garanderen van haar 
gasten. De rederij heeft dan ook strikte procedures vastgelegd, zowel in de 
cruiseterminals als aan boord van de schepen om te voldoen aan de internationale 
en nationale wetten en richtlijnen. Zo wordt o.a. CCTV (Closed Circuit Television) 
aan boord gebruikt voor de veiligheid van de passagiers. Deze beelden worden 
ca. 3 maanden bewaard.
5.17 Prijs en juistheid van de brochure
De informatie en prijzen in deze brochure kunnen gewijzigd zijn tegen de 
tijd dat u uw cruisevakantie gaat boeken. Alhoewel bij het vaststellen van 
de prijzen, het maken en drukken van deze brochure (juni 2018) de hoogst 
mogelijke nauwkeurigheid in acht is genomen, kunnen eventuele fouten toch 
nog voorkomen. U dient derhalve alle informatie uit deze brochure door uw 
reisbureau te laten controleren op het moment van de reservatie. Bij mogelijke 
wijzigingen van deze algemene betalings-/annulatievoorwaarden, zullen wij u 
hierover vóór de bevestiging op de hoogte brengen. 
5.18 Garantiefonds Reizen
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie 
u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit 
kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door 
rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 
8, B-1130 Brussel. Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of 
reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel 
onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, 
wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis 
of de repatriëring kan vragen.
6. Bescherming van de privésfeer
Uw persoonlijke gegevens kunnen opgenomen worden in een databestand. 
De wet van 25 mei 2018 op de bescherming van de privésfeer geeft u de 
mogelijkheid deze gegevens te raadplegen en aan te passen indien nodig en/
of gewenst. Bovendien kan u zich op aanvraag verzetten tegen het gebruik 
van deze gegevens. Wij moeten uw persoonlijke gegevens doorgeven aan 
bedrijven en organisaties die zorgen voor het goede verloop van uw reis 
zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, creditcard-bedrijven en andere 
toeleveranciers. Wij zijn ook bij wet verplicht uw persoonlijke gegevens over te 
maken aan bepaalde instanties (zoals immigratiediensten) in het belang van de 
nationale veiligheid. Gelieve te noteren dat bepaalde van deze derde partijen zich 
buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Lichtenstein bevinden.
We willen uw persoonlijke gegevens ook opslaan en gebruiken voor toekomstige 
marketingdoeleinden (bijvoorbeeld u een brochure of details van een promotie 
sturen). U kunt op elk gewenst moment afzien van het ontvangen van dergelijk 
materiaal door uw reisagent te adviseren of contact op te nemen met ons. Alle 
gegevens die u ons verstrekt in verband met uw boeking (inclusief deze met 
betrekking tot een handicap, medische aandoening of religieuze overtuiging) 
worden vertrouwelijk behandeld. We gebruiken echter alleen namen en 
contactgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u hiertegen bezwaar hebt, 
laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Voor verdere gegevens kan u onze 
privacy policy consulteren op www.celebritycruises.com/privacy-policy.
De niet-beperkende lijst van handels-/dienstmerken van Celebrity Cruises omvat:
Celebrity Cruises, Celebrity Apex, Celebrity Constellation, Celebrity Eclipse, 
Celebrity Edge, Celebrity Equinox, Celebrity Infinity, Celebrity Millennium, 
Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Celebrity Summit, 
Canyon Ranch SpaClub, Michael’s Club, Celebrity Flora en Celebrity Xpedition. 
Schepen geregistreerd in Malta en Ecuador.
Celebrity Cruises Inc doet zaken onder de naam Celebrity Cruises onder 
Liberiaanse jurisdictie met als adres 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, 
USA.
Cruise Connection nv is de internationale vertegenwoordiger voor België en het 
Groothertogdom Luxemburg van Celebrity Cruises.
Als onderdeel van de continue training van onze medewerkers kunnen 
sommige telefoongesprekken worden opgenomen. In het raam van de 
nieuwe privacywetgeving hebt u uiteraard steeds het recht ons te vragen deze 
gesprekken niet op te nemen.
© 2019 Celebrity Cruises Inc. Alle rechten voorbehouden.
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PAG. REISROUTE DUUR SCHIP VERTREKDATA
26 Italië, Frankrijk, Monaco en Spanje 7 nachten Celebrity ApexSM 2020: 30 mei  •  13, 27 jun • 11 jul
26 Spanje, Frankrijk en Italië 7 nachten Celebrity ApexSM 2020: 6, 20 jun  • 4, 18 jul
26 Spanje, Frankrijk en Italië 10 nachten Celebrity ApexSM 2020: 20 mei
26 Spanje, Frankrijk en Italiaanse Riviera 10 nachten Celebrity ApexSM 2020: 6 sep
26 Spanje, Frankrijk en Italiaanse Riviera 12 nachten Celebrity ApexSM 2020: 16, 28 sep  •  10 okt
27 Italië en het beste van de Griekse eilanden 10 nachten Celebrity Edge® 2020: 15 mei  •  5, 26 jun  •  17 jul  •  7, 28 aug  •  18 sep  •  9 okt
27 Italië, Malta en het beste van Griekenland 11 nachten Celebrity Edge® 2020: 25 mei  •  6, 27 jul  •  17 aug  •  7, 28 sep
27 Italië, Kroatië en Montenegro 11 nachten Celebrity Edge® 2020: 4 mei  •  15 jun  •  19 okt
28 Adriatische Zee, Griekenland en Italië 7 nachten Celebrity Infinity® 2020: 14, 28 jun  •  12, 26 jul  •  9 aug
28 Italië, Griekenland en Adriatische Zee 7 nachten Celebrity Infinity® 2020: 21 juni  •  19 jul  •  2 aug
28 Italië, Malta en Kroatië 7 nachten Celebrity Infinity® 2020: 5 jul  •  16 aug
29 Het beste van Spanje en Portugal 10 nachten Celebrity Infinity® 2020: 30 aug  •  9, 19, 29 sep
29 Het beste van Italië 9 nachten Celebrity Constellation® 2020: 4, 12 jun  •  30 jul  •  8 aug  •  24 sep  •  3 okt
29 Venetië, Turkije en Griekse eilanden 10 nachten Celebrity Constellation® 2020: 22 jun  •  20 jul  •  17 aug  •  14 sep  •  12 okt
30 Het beste van de Westelijke Middellandse Zee 9 nachten Celebrity Constellation® 2020: 26 mei  •  2, 11 jul  •  27 aug  • 5 sep  •  22, 31 okt
30 Israël en Middellandse Zee 12 nachten Celebrity Reflection® 2020: 26 sep  •  8 okt
30 Spanje, Portugal en Canarische Eilanden 11 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 28 sep  •  19 okt
30 Spanje en Portugal Middellandse Zee 13 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 15 aug
30 Spanje en Portugal 10 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 9 okt
31 Franse Riviera en Middellandse Zee 12 nachten Celebrity Infinity® 2020: 21 mei
31 Spanje, Frankrijk en Italië 12 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 8 nov
31 Spanje, Frankrijk en Italië 12 nachten Celebrity Infinity® 2020: 9 mei
31 Noord-Europese hoofdsteden 10 nachten Celebrity ApexSM 2020: 13, 23 aug
31 Noord-Europese hoofdsteden 9 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 19 sep
32 Scandinavië en Sint-Petersburg 12 nachten Celebrity Reflection® 2020: 29 jul  •  22 aug  •  3 sep
32 Ierland en IJsland 10 nachten Celebrity Reflection® 2020: 18 mei  •  5 jun
32 IJsland en Ierse Zee 11 nachten Celebrity Reflection® 2020: 6 jul
32 Scandinavië en Sint-Petersburg 14 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 16 mei  •  13 jun  •  4, 18 jul
33 Noorse fjorden 7 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 9 mei  •  27 jun
33 Noorse fjorden 8 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 28 aug
33 IJsland en Ierland 14 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 30 mei  •  5 sep
33 Noorse fjorden 7 nachten Celebrity ApexSM 2020: 3 mei
33 Noorse fjorden 8 nachten Celebrity Reflection® 2020: 28 mei

PAG. REISROUTE DUUR SCHIP VERTREKDATA
34 Mexico, Key West & Grand Cayman 7 nachten Celebrity ApexSM 2020: 7, 21 nov  •  5, 19 dec

2021: 2, 16, 30 jan  •  13, 27 feb  •  13, 27 mrt  •  10, 24 apr
34 Puerto Rico, St. Thomas & St. Kitts 7 nachten Celebrity ApexSM 2020: 14, 28 nov  •  12, 26 dec

2021: 9, 23 jan  •  6, 20 feb  •  6, 20 mrt  •  3, 17 apr
34 Puerto Rico, Tortola & Sint-Maarten 7 nachten Celebrity Edge® 2020: 12, 26 jan  •  9, 23 feb  •  8, 22 mrt  •  5 apr  •  22 nov  •  6, 20 dec

2021: 3, 17, 31 jan  •  14, 28 feb  •  14, 28 mrt  •  11, 25 apr
35 Mexico, Key West & Grand Cayman 7 nachten Celebrity Edge® 2020: 5, 19 jan  •  2, 16 feb  •  1, 15, 29 mrt  •  12 apr  •  29 nov  •  13, 27 dec

2021: 10, 24 jan  •  7, 21 feb  •  7, 21 mrt  •  4, 18 apr

35 Oostelijke Caraïben 7 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 18 jan •  1, 15, 29 feb  •  14, 28 mrt

35 Oostelijke Caraïben 7 nachten Celebrity Reflection® 2020: 3 jan

35 Westelijke Caraïben 7 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 25 jan •  8, 22 feb  •  7, 21 mrt  • 4 apr

35 Westelijke Caraïben 6 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 31 mei  •  14 jun

2021: 2 jan

36 Zuidelijke Caraïben 12 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 23 aug  •  15, 27 nov  •  9, 21 dec

2021: 17 jan  • 28 feb  •  21 mrt  •  11 apr

36 Zuidelijke Caraïben 12 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 23 feb  •  15 mrt  •  5 apr

36 Aruba, Bonaire en Curaçao 9 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 6 nov

2021: 29 jan  •  19 feb  •  12 mrt  •  2 apr

36 Aruba, Bonaire en Curaçao 9 nachten Celebrity Edge® 2020: 13 nov

36 Aruba, Bonaire en Curaçao 9 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 14 feb  •  6, 27 mrt

36 Zuidelijke Caraïben 9 nachten Celebrity Reflection® 2020: 14 dec

36 Ultieme Caraïben 10 nachten Celebrity Reflection® 2020: 10, 31 jan  •  13 mrt  •  3 apr  •  13 nov  •  4 dec

2021: 15 jan  •  5, 26 feb  •  19 mar  •  9 apr
36 Zuidelijke Caraïben 10 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 11 april  •  13 mei  •  4, 25 september  •  16 oktober
37 Ultieme Zuidelijke Caraïben 11 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 2 mei  •  14 sep  •  5, 26 okt
37 Zuidelijke Caraïben 7 nachten Celebrity Summit® 2020: 25 jan • 1, 8, 15, 22, 29 feb  •  7, 14, 21, 28 mrt  •  4, 11, 18, 25 apr  • 5, 12, 19, 26 dec

2021: 2, 9, 16, 23 jan  •  6, 13, 20, 27 feb  •  6, 13, 20, 27 mrt  •  3, 10, 17, 24 apr
38 Ultieme Caraïben 11 nachten Celebrity Reflection® 2020: 20 jan  •  10 feb  •  2, 23 mrt  •  13 apr  •  2,  23 nov

2021: 4, 25 jan  •  15 feb  •  8, 29 mrt

38 Caraïben en de Amerika's 12 nachten Celebrity Reflection® 2020: 23 dec

38 Bahama's 4 nachten Celebrity Infinity® 2020: 5 maart  •  16 april  •  10, 19 december

2021: 7 januari  •  18 februari  •  4, 18 maart  •  1, 15, 29 april

39 Westelijke Caraïben 5 nachten Celebrity Infinity® 2020: 4, 13 jan  •  24, 29 feb  • 23 mrt  • 6, 11 apr  • 30 nov  • 5, 14, 23, 28 dec
2021: 2, 11 jan  •  13, 22, 27 feb  •  8, 13, 22, 27 mrt  •  5, 10, 19, 24 apr

39 Oostelijke Caraïben & de Bahama's 8 nachten Celebrity EquinoxSM 2020: 23 mei  •  6, 20 jun  •  4, 18 jul  •  1, 15 aug

39 Oostelijke Caraïben 7 nachten Celebrity Reflection® 2020: 3 jan

39 Bermuda en Newport 7 nachten Celebrity Summit® 2020: 28 jun  •  5, 12, 19, 26 jul

39 Bermuda, Newport en Charleston 10 nachten Celebrity Summit® 2020: 9 mei  •  6 jun

PAG. REISROUTE DUUR SCHIP VERTREKDATA
40 Alaska Hubbard-gletsjer 7 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 10, 17, 24, 31 mei  •  7, 14, 21, 28 jun  •  5, 12, 19, 26 jul  •  2, 9, 16, 23, 30 aug  • 6, 13 sep
40 Alaska Noordelijke gletsjer 7 nachten Celebrity Millennium® 2020: 22, 29 mei •  5, 12, 19, 26 jun  • 3, 10, 17, 24, 31 jul  •  14, 21, 28 aug  •  4 sep
40 Alaska Dawes-gletsjer 7 nachten Celebrity Solstice® 2020: 21, 29 mei •  5, 12, 19, 26 jun  • 3, 10, 17, 24, 31 jul  •  7, 14, 21, 28 aug   •  4, 11 sep
41 Noordwesten Stille en Californië 7 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 30 mrt
41 Noordwesten Stille Oceaan & San Francisco 7 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 3 mei
41 Noordwesten Stille Oceaan 5 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 20 sep
41 Boston, Maine & Canada 12 nachten Celebrity Summit® 2020: 16 jun  •  30 aug  •  11, 23 sep  •  5 okt
41 Maine & Canada 9 nachten Celebrity Summit® 2020: 19, 28 mei

EUROPA

CARAÏBEN, BERMUDA EN BAHAMA'S

ALASKA

PAG. REISROUTE DUUR SCHIP VERTREKDATA
42 Het beste van India en Sri Lanka 15 nachten Celebrity Constellation® 2020: 2, 17 jan  •  1, 16 feb  •  2, 17 mrt
42 Het beste van India en Zuidoost-Azië 15 nachten Celebrity Constellation® 2020: 17 mrt  •  4, 19 dec      ||     2021: 3, 18 jan  •  2, 17 feb
42 Het beste van India en Zuidoost-Azië 16 nachten Celebrity Constellation® 2021: 19 mrt 
42 Het beste van Japan 11 nachten Celebrity Millennium® 2020: 10, 21 apr
42 Het beste van Japan 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 27 sep  •  11, 25 okt      ||     2021: 28 mrt  •  11 apr
43 Zuidoost-Azië 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 4 jan  •  15, 29 feb  •  22 nov  •  20 dec      ||     2021: 3, 31 jan  •  14, 28 feb
43 Vietnam en Filipijnen 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 6 dec      ||     2021: 17 jan
43 Taiwan, Vietnam en Japan 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 1 feb
43 Vietnam, Filipijnen en Hong Kong 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 18 jan
43 China en Zuid-Korea 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 14 mrt
43 China, Zuid-Korea en Japan 13 nachten Celebrity Millennium® 2020: 28 mrt
43 Japan, China en Taiwan 14 nachten Celebrity Millennium® 2020: 8 nov      ||     2021: 14 mrt
44 Japan en Beringzee Transpacific 13 nachten Celebrity Millennium® 2020: 10 mei
44 Panamakanaal Westwaarts 15 nachten Celebrity Summit® 2020: 29 okt  •  13 nov
44 Dubai, Suezkanaal en Griekenland 15 nachten Celebrity Constellation® 2020: 1 apr      ||     2021: 3 apr
44 Griekenland, Suezkanaal en Dubai 15 nachten Celebrity Constellation® 2020: 19 nov
45 IJsland en Groenland 14 nachten Celebrity Summit® 2020: 2, 16 aug
45 Azoren, Marokko en Spanje transatlantisch 14 nachten Celebrity Infinity® 2020: 25 apr
45 Spanje, Portugal en Azoren transatlantisch 14 nachten Celebrity ApexSM 2020: 22 okt
45 Marokko en Canarische Eilanden transatlantisch 14 nachten Celebrity Infinity® 2020: 16 nov
45 Spanje, Italië en Tenerife transatlantisch 15 nachten Celebrity Edge® 2020: 19 apr
45 Spanje, Italië en Tenerife transatlantisch 14 nachten Celebrity Edge® 2020: 30 okt
46 Australië en Nieuw-Zeeland 11 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 23 dec      ||     2021: 15, 26 jan  •  4 mrt
46 Australië en Nieuw-Zeeland 13 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 10 dec
46 Australië en Nieuw-Zeeland 12 nachten Celebrity Eclipse® 2021: 20 feb
46 Nieuw-Zeeland en Australië 10 nachten Celebrity Solstice® 2020: 24 dec      ||     2021: 25 jan  •  6 mrt
46 Nieuw-Zeeland en Australië 11 nachten Celebrity Solstice® 2021: 14 jan  •  24 mrt
46 Nieuw-Zeeland en Australië 9 nachten Celebrity Solstice® 2021: 12 feb
46 Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland 12 nachten Celebrity Solstice® 2020: 28 okt  •  23 nov
46 Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland 14 nachten Celebrity Solstice® 2020: 11 nov
47 Nieuw-Zeeland 10 nachten Celebrity Solstice® 2020: 7, 29 feb  •  10 mrt
47 Nieuw-Zeeland 13 nachten Celebrity Solstice® 2020: 25 jan
47 Nieuw-Zeeland 12 nachten Celebrity Solstice® 2020: 17 feb
47 Great Barrier Reef, Australië 10 nachten Celebrity Solstice® 2020: 14 dec
47 Great Barrier Reef, Australië 11 nachten Celebrity Solstice® 2020: 14 jan      ||     2021: 4 apr
47 Great Barrier Reef, Australië 12 nachten Celebrity Solstice® 2020: 20 mrt
47 Great Barrier Reef, Australië 12 nachten Celebrity Eclipse® 2021: 23 mrt
47 Australië en Tasmanië 8 nachten Celebrity Solstice® 2021: 4 feb
47 Australië en Tasmanië 8 nachten Celebrity Eclipse® 2021: 15 mrt
48 Hawaï 10 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 10 apr      ||     2021: 22 apr
48 Hawaï 13 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 20 apr
48 Hawaï 10 nachten Celebrity Solstice® 2020: 11 mei  •  18 sep
48 Hawaï 11 nachten Celebrity Solstice® 2021: 3 mei
48 Stille Oceaan 10 nachten Celebrity Solstice® 2020: 4 jan  • 18 okt
48 Stille Oceaan 9 nachten Celebrity Solstice® 2020: 5 dec
48 Stille Oceaan 11 nachten Celebrity Solstice® 2021: 3 jan
48 Stille Oceaan 14 nachten Celebrity Eclipse® 2021: 6 feb
48 Stille Oceaan 14 nachten Celebrity Solstice® 2021: 16 mrt
49 Stille Oceaan, Fiji en Tonga 13 nachten Celebrity Solstice® 2020: 1 apr      ||     2021: 21 feb
49 Tahiti, Bora Bora en Hawaii 17 nachten Celebrity Solstice® 2020: 25 apr  •  28 sep
49 Tahiti, Bora Bora en Hawaii 19 nachten Celebrity Solstice® 2021: 15 apr
49 Great Barrier Reef, Australië 14 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 24 nov
49 Great Barrier Reef, Australië 11 nachten Celebrity Solstice® 2021: 4 apr
50 Argentinië en Antarctica 14 nachten Celebrity Silhouette® 2021: 3, 17, 31 jan
50 Chili, Argentinië en Uruguay 14 nachten Celebrity Silhouette® 2020: 6, 20 dec      ||     2021: 14 feb  •  14 mrt
50 Antarctica 14 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 19 jan  •  2 feb
51 Chili en Argentinië 14 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 5 jan  •  1 mrt
51 Argentinië, Rio en Uruguay 14 nachten Celebrity Eclipse® 2020: 16 feb
51 Argentinië, Uruguay en Brazilië 10 nachten Celebrity Silhouette® 2021: 28 mrt
51 Chili naar San Diego 15 nachten Celebrity Eclipse® 2021: 15 mrt
52 Galapagos Eilanden Noordelijke lus 7 nachten Celebrity Xpedition® 2020: 11, 25 jan  •  8, 22 feb  •  7, 21 mrt  •  4, 18 apr  •  2, 16, 30 mei  •  11, 25 jul  •  8, 22 aug 

5, 19 sep  •  3, 17, 31 okt  •  14, 28 nov  •  12, 26 dec
2021: 9, 23 jan  •  6, 20 feb  •  6, 20 mrt  •  3, 17 apr

52 Galapagos Eilanden Zuidelijke lus 7 nachten Celebrity Xpedition® 2020 4, 18 jan  •  1, 15, 29 feb •  14, 28 mrt  •  11, 25 apr  •  9, 23 mei   •  6 jun  •  4, 18 jul 
1, 15, 29 aug  •  12, 26 sep  •  10, 24 okt  •  7, 21 nov  •  5, 19 dec

2021: 2, 16, 30 jan  •  13, 27 feb  •  13, 27 mrt  •  10, 24 apr
53 Galapagoseilanden buitenste lus 7 nachten Celebrity FloraSM 2020: 5, 19 jan  •  2, 16 feb  •  1, 15, 29 mrt  •  12, 26 apr  •  10, 24 mei    7, 21 jun  •  5, 19 jul 

2, 16, 30 aug  •  13, 27 sep  •  11, 25 okt    8, 22 nov  •  6, 20 dec 
2021: 3, 17, 31 jan  •  14, 28 feb  •  14, 28 mrt  •  11, 25 apr

53 Galapagoseilanden binnenste lus 7 nachten Celebrity FloraSM 2020: 12, 26 jan  •  9, 23 feb  •  8, 22 mrt  •  5, 19 apr  •  3, 17, 31 mei    14, 28 jun  •  12, 26 jul 
9, 23 aug  •  6, 20 sep  •  4, 18 okt  •  1, 15, 29 nov  •  13, 27 dec

2021: 10, 24 jan  •  7, 21 feb  • 7, 21 mrt  •  4, 18 apr
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