
6-STERRENSERVICE
Het boordpersoneel van Crystal Cruises 
werd al meermaals bekroond voor hun op-
rechte gastvrĳheid en discrete aandacht 
voor detail. Zwart, melk of een klontje? 
Buiten je naam, onthoudt de bemanning 
zelfs hoe jĳ je koffie liefst drinkt. Bovendien 
telt de rederĳ ongeveer het hoogst aantal 
personeelsleden per passagier. Zo staat er 
steeds iemand voor je paraat.

GENEREUS IN RUIMTE
Waar andere cruiseschepen van dit formaat 
soms dubbel zoveel passagiers hebben, 
beperken de Crystal Symphony en Crystal 
Serenity zich tot 848 en 980 passagiers. 
Meer ruimte per persoon dus. In nagenoeg  
ongenaakbare grandeur en comfort kom je 
aan op je bestemming.

OP DE EERSTE RIJ BIJ TOPEVENTS
Hoewel Crystal Cruises maar twee oceaan-
schepen heeft, kan je kiezen uit meer dan 
2.000 excursies aan wal. En omdat de vaar-
programma’s zĳn afgestemd op internatio-
nale topevents, hoef je nooit iets te missen.

Wil je bĳvoorbeeld de Grand Prix van Mon-
aco meemaken vanop de eerste rĳ? Tĳdens 
dé hoogmis van de Formule 1 mogen cruise-
schepen niet aanmeren in de binnenhaven 
van Monte Carlo. Enkel met Crystal Cruises 
ga je zo dichtbĳ voor anker. En hoewel het 
event altĳd lang op voorhand uitverkocht is, 
zorgt de rederĳ steeds voor tickets.

HOOGOPGELEIDE DANCE-HOSTS 
Van de grootste kaskrakers in het filmthe-
ater van het schip, tot Broadway-geïnspi-

De kunst van het genieten
BRITSE EILANDEN

reerde producties in de Galaxy Lounge. Aan 
boord geniet je steeds van eersteklas enter-
tainment. Zin in een avondje salsa, wals of 
rumba, maar is man- of vrouwlief niet op 
de dansvloer te krĳgen? Dankzĳ de hoogop-
geleide dance-hosts aan boord ben je altĳd 
zeker van een professionele danspartner.

LEAVE NO MAN BEHIND
Je ziet het soms in het nieuws. Reizigers 
die na een uitstap aan wal net te laat op de 
kade staan en hun schip voor hun neus zien 
wegvaren. Het zal je maar overkomen. Maar 
Crystal Cruises maakt er een punt van om 
steeds op de laatste passagiers te wachten 
die op excursie zĳn of speciale evenementen 
bĳwonen, zoals de Grand Prix van Monaco. 
Geen stress dus, wanneer je uitstap aan wal 
een beetje uitloopt.

Een zee van ruimte en een immense keuze aan excursies en ontspanningsmogelĳkheden. Wat reizen met Crystal Cruises zo anders 
maakt, is vooral iets wat je zelf moet ontdekken. Zoals de professionele, hoogopgeleide dance-hosts tĳdens een avondje ballroomdansen. 
En je tickets voor grootse evenementen aan wal? Daar is al lang aan gedacht.

Monte Carlo, Monaco
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  Crystal  Cruises



  Geen rederij ter wereld die meer onderscheidingen 

behaalde. Crystal Cruises combineert de voordelen 

van een groot cruiseschip met de kleinschaligheid 

en de verwennerij van een klein schip. Hun missie? 

Je de beste luxecruises aanbieden. Vraag naar hun 

aanbod bij ons, uw reisagent.

 Zwart, melk of een klontje? 
Buiten je naam, onthoudt de 

bemanning zelfs hoe jij je koffie 
liefst drinkt.
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Voor wie alle aspecten en nuances van de Britse cul-
tuur wil verkennen is deze luxecruise, met vertrek en 
aankomst in Londen (Dover), iets om naar uit te kĳken. 
In het charmante Saint Peter Port in Guernsey leer 
je de lokale ambachten van goudsmeden en klokken-
makers kennen. Na aan te meren in het Ierse Cork en 
Holyhead in Wales, kom je aan in Liverpool, thuisstad 
van The Beatles. 

In Dublin gaat de Crystal Symphony een nacht voor 
anker. Zo heb je tĳd genoeg om de geboorteplaats van 
beroemde schrĳver Oscar Wilde te ontdekken. Ook in 
Edinburgh blĳft het schip even liggen. Ter plaatse kan 
je verschillende activiteiten inplannen rond de legende 
van de Heilige Graal, die hier begraven zou liggen.

Onderweg ervaar je het hippe Belfast, de Schotse 
Orkney-eilanden met historische en Noorse ruïnes, 
en de Welshe landschappen van Isle of Skye.

Tsaren en Baltische Staten 
Dat je met Crystal Cruises steeds voldoende tĳd krĳgt 
om je bestemming te beleven, toont ook de luxecruise 
naar de Baltische Staten aan. Twee dagen Kopenhagen, 
drie dagen Sint-Petersburg en en nog eens twee dagen 
Stockholm. Geruime tĳd om je te laten onderdompelen 
in het gouden tĳdperk van de tsaren. Onderweg staan 
nog Berlĳn, Gdansk (Polen), Helsinki (Finland) en Tal-
linn (Estland) op het programma.

15-daagse 
cruise  

Britse Eilanden


