
Saill Your Way-aanbod is geldig voor cruises van vier nachten en meer met uitzondering van de Galapagos. De Sail-formule slaat op de goedkoopste prijzencategorie, 
zonder voordelen en met een niet-recupereerbaar voorschot. Gasten die kiezen voor de Sail Plus-formule ontvangen twee voordelen. Wie opteert voor de formule Sail All 
Included geniet van de vier voordelen: onbeperkt internet, fooien, $ 150 boordkrediet en een Classic drankenpakket (*mits supplement). De drie formules zijn beschikbaar 
voor alle huttypes. Wie in een suite verblijft, profiteert sowieso van de vier voordelen. De voordelen slaan op de eerste en tweede persoon in de kajuit. De bijkomende 
personen ontvangen een korting van 50% op de cruiseprijs. Deze actie is niet geldig voor de Cruisetours. Promo voor derde en vierde persoon slaat op de cruiseprijs, niet 
op de haventaksen, fooien, BTW en Garantiefonds Reizen. De tijdelijke korting bedraagt € 100 per persoon in een binnen-, buiten- en balkonhut en € 200 per persoon in 
een suite. Tijdelijk aanbod is geldig voor nieuwe boekingen bevestigd tussen 1 november en 18 december 2019 voor afvaarten met vertrek tussen 2 januari 2020 en 3 mei 
2021 met uitzondering van de Galapagos. Celebrity Cruises behoudt zich het recht deze promotie aan te passen of stop te zetten zonder voorafgaande mededeling. Deze 
actie vervangt de promotie aangekondigd op 30 oktober 2019. Cruise Connection 06/11/2019.

Voordelen eerste en tweede gast: Classic drankenpakket*, onbeperkt 
internet, fooien en $ 150 boordkrediet per persoon. Suitegasten ontvangen 
de vier voordelen. Bijkomende gasten in de kajuit genieten van een korting 
van 50% op de cruiseprijs.

Tot € 200 korting per persoon
Iedere passagier geniet tussen 1 november en 18 december 2019 van een 
korting op de cruiseprijs. De korting bedraagt € 100 p.p. in een binnen-, 
buiten en balkonhut en € 200 p.p. in een suite. Het aanbod geldt voor nieuwe 
boekingen met vertrek tussen 2 januari 2020 en 3 mei 2021.
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BOEK UW VOLGENDE REIS MET CELEBRITY CRUISES EN BEPAAL ZELF 
UW VOORDEEL, GELDIG VOOR ALLE TYPES VAN ACCOMMODATIE.

kies voor het laagste tarief 
met een niet-recupereerbaar 

voorschot.

betaal de standaardprijs en 
geniet van twee voordelen.

geniet van vier voordelen.


