Cruise langs de mooiste Caribische eilanden

Het beste van de Caribbean

Tropische eilanden, witte zandstranden en een drankje
aan dek, wie droomt er niet van…? Een heerlijk

vooruitzicht: in onze grijze wintermaanden een cruise

maken in de Caribbean. Maar hoe vindt u de cruise die

bij u past, weg van de massa? Aan boord van een schip

waar men persoonlijke aandacht voor u heeft en waar u

bourgondisch kunt genieten. Het liefst een complete reis
met vliegreis, hotelverblijf en vooraf geregelde transfers.

En u wilt graag boeken bij een cruisespecialist die tijd en
aandacht voor uw wensen heeft.

Het kan allemaal bij Clara’s Choice!
Cruise-expert

Clara Gruben

‘Het zuidoostelijke deel van de Caribbean is in

mijn ogen het mooiste deel met haar schitterende

groene, bergachtige eilanden. De Sirena van Oceania
Cruises vaart in februari een prachtige route in dit

idyllische gebied. Een cruise, die ik met plezier weer

zal begeleiden. Aan boord sta ik u, net als de attente
bemanning, met raad en daad terzijde. Ik begeleid
diverse excursies en assisteer u daar waar nodig.

Tijdens de voorbereidingen zorg ik voor alle details.

U hoeft alleen nog uw koffer in te pakken en te gaan
genieten van dit prachtige vaargebied en de
Caribische zon! Dat wilt u toch ook?’

17 februari tot 4 maart 2023

Miami, St. Lucia, Tortola, Grenada, Curacao, Bonaire, Aruba

Meer weten of
een vrijblijvende
offerte ontvangen?
Ik adviseer u
graag!

Langs de mooiste Caribische eilanden

met bezoeken aan Guadeloupe, Grenada, Curaçao, Bonaire en Aruba

De reis

Deze reis heeft alle hoogtepunten van de oostelijke Caribbean in zich.
Na de vliegreis en een verblijf in Miami begint uw cruise in
zuidoostwaartse richting langs de Dominicaanse Republiek en de kleinere
bovenwindse eilanden zoals Gustavia en Tortola. De meeste eilanden
hebben een Britse of Franse geschiedenis, maar bovenal een prachtige
natuur. Met een beetje geluk kunt u leguanen en zeeschildpadden zien.
Daarna zijn de benedenwindse eilanden met Nederlandse historie aan
bod: Curaçao, Bonaire en Aruba. Geniet van de witte zandstranden en
spot flamingo’s. Uw cruise eindigt in Aruba, waarna u terugvliegt naar
Nederland. Wilt u uw reis verlengen met een verblijf op dit heerlijke
zonnige eiland? Clara’s Choice regelt het graag voor u.
19 FEBRUARI 2023
MIAMI, FLORIDA
In de ochtend wordt u naar de
cruiseterminal van Miami gebracht voor
de inscheping aan boord van de Sirena.
Een heerlijke lunch staat voor u klaar. Uw
cruise gaat beginnen, het schip vertrekt
om 19.00 uur.
17 FEBRUARI 2023 AMSTERDAM-MIAMI
Rechtstreekse vliegreis van Amsterdam
naar Miami met KLM. Transfer naar
uw hotel in Miami Beach, alwaar u
desgewenst nog een fijne wandeling kunt
maken in de warme avondzon.
18 FEBRUARI 2023 MIAMI, FLORIDA
Vandaag maken we tijdens een stadstour
kennis met Miami. Niet alleen het
prachtige art-deco district is fotogeniek,
ook de stranden en skyline met
wolkenkrabbers zijn dat. De middag is vrij
om zelf op pad te gaan of van zon-zeestrand te genieten in Miami Beach.

kennis maken met de manier waarop
suiker geproduceerd wordt. Maar er is
meer om kennis mee te maken, want
in dit gebied worden ook palmbomen,
orchideeën gekweekt en sigaren
geproduceerd.
23 FEBRUARI 2023 | 10.00-20.00 UUR
TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS
Tortola is het grootste van de vier Britse
Maagdeneilanden. Al bij aankomst zien
we de groene heuvels van dit mooie
eiland. Er zijn schilderachtige baaien en
mooie stranden. Vandaag maakt u een
rondrit van kust-tot-kust. Daarna kunt
u nog genieten van deze bestemming,
want het schip vertrekt pas om 20.00 uur.

20 FEBRUARI 2023
21 FEBRUARI 2023
DAGEN OP ZEE
Twee relaxte dagen aan boord. Op
uw gemak wennen aan een heerlijk
vakantiegevoel, genieten van goede
maaltijden, uw favoriete plek aan dek
zoeken of naar één van de lezingen
gaan.

24 FEBRUARI 2023 | 07.00-18.00 UUR
GUSTAVIA, ST. BARTS
St. Barth (Saint-Barthélemy) is
misschien wel het meest chique eiland
van het Caribisch gebied. Het is een
populaire vakantiebestemming onder
beroemdheden, maar er is voor elk
wat wils op deze Franse parel in de
Caribbean. Het bruisende eilandleven
vindt u in Gustavia, de op-en-top
Franse bestemming met een Zweedse
naam. Deze dag is ter vrije besteding.
U kunt een excursie boeken of in uw
eigen tempo de stad of het eiland
verkennen.

22 FEBRUARI 2023 | 07.00-16.00 UUR
LA ROMANA, DOMINICAANSE
REPUBLIEK
Na het ontbijt staat de bus klaar voor
een leerzame tour. Deze regio staat
bekend om de suikerplantages en u zult

25 FEBRUARI 2023 | 08.00-19.00 UUR
POINT A PITRE, GUADELOUPE
Guadeloupe is een Frans eiland,
onderdeel van de bovenwindse
eilanden, in de Kleine Antillen-groep.
Het vlindervormige eiland biedt een

schat aan schitterende natuur, zowel aan
land als onder water. Inbegrepen is een
excursie naar de Carbet watervallen, die
al in 1493 in het scheepsjournaal van
Columbus werden genoemd. Verder
bezoekt u de grootste Hindoestaanse
tempel op dit eiland en kunt u genieten
van mooie uitzichten.
26 FEBRUARI 2023 | 08.00-21.00 UUR
CASTRIES, ST. LUCIA
St. Lucia wordt ook wel een Caribisch
schilderijtje genoemd. Tropisch
regenwoud, goudgele stranden en
kleurige vissersdorpjes sieren het
eiland. St. Lucia biedt enerzijds moderne
resorts, anderzijds authentieke plantages
en koloniale gebouwen. Verder:
adembenemende uitzichten waar u
vandaag volop van kunt genieten tijdens
een mooie eilandtour.
27 FEBRUARI 2023 | 07.00-23.00 UUR
KINGSTOWN, ST. VINCENT
Kingstown is de belangrijkste haven van
het heuvelachtige St. Vincent, onderdeel
van de eilandengroep Grenadines. De
stad heeft Franse en Britse invloeden.
Vandaag kunt u de dag zelf besteden,
bijvoorbeeld door een eilandtour te
boeken of de botanische tuinen ten
noorden van de stad te bezoeken.
28 FEBRUARI 2023 | 06.00-14.00 UUR
ST. GEORGE, GRENADA
Fotogenieke koloniale gebouwen
bepalen hier het straatbeeld. De
productie van kruiden en specerijen
speelt een belangrijke rol. Vandaag
maken we kennis met de productie van
nootmuskaat, kaneel, cacao en suiker. In
dat rijtje mag de lokaal geproduceerde
rum natuurlijk niet ontbreken…
1 MAART 2023 | 13.00-22.00 UUR
WILLEMSTAD, CURACAO
We zijn aangekomen bij de
Benedenwindse eilanden, oftewel het
Caribisch deel van het Koninkrijk der
Nederlanden. U kunt op uw gemak de
kleurrijke gebouwen bekijken of een

tour over het eiland maken. Ik assisteer u
graag bij het maken van uw keuze of het
boeken van een excursie.
2 MAART 2023 | 08.00-18.00 UUR
KRALENDIJK, BONAIRE
De Sirena legt aan bij het kleinste
van de ABC-eilanden: Bonaire met
hoofdstad Kralendijk. De stad is geen
bruisende metropool, maar ademt
eerder een serene ‘dorpse’ sfeer uit. De
diversiteit van de natuur is enorm en het
heuvelachtige en ruigere noordelijke
deel van het eiland zal u verrassen
tijdens de inbegrepen eilandtour.
Onderweg diverse fotostops, zo zien

we grote cactussen en flamingo’s bij de
zoutpannen.
3 MAART 2023 | 08.00 UUR
ORANJESTAD, ARUBA
Onze cruise eindigt hier, op het eiland
van de eindeloze stranden, net ten
noorden van Venezuela. Voordat we
naar de luchthaven gaan voor onze
vlucht naar Amsterdam, genieten we
vandaag nog van dit vriendelijke en
zonnige eiland.
4 MAART 2023
AMSTERDAM
Aankomst op de luchthaven Schiphol.

Reisinformatie
Inclusief

• Vliegreis met KLM • 13-daagse cruise • Transfers, excursie en overnachtingen
Miami Beach (o.b.v. logies) • Tijdens de cruise volpension, gebruik van de
specialiteitenrestaurants • Frisdranken, mineraalwater en koffiespecialiteiten •
Uitgebreide selectie wijn, bier en champagne tijdens lunch en diner • US$ 100 per
persoon boordtegoed, vrij te besteden • Wifi • Luchthaven- en havenbelasting •
Fooien aan boord • Ervaren Nederlandse reisleiding van Clara Gruben •

Nu inclusief excursies

• The Dominican Countryside in La Romana • Coast-to-coast scenic drive
in Tortola • Scenic drive & Carbet Waterfalls in Point A Pitre • A panoramic view of
St. Lucia in Castries • The spice of our life in Grenada • Bonaire Highlights & cultural
explorer in Kralendijk •
Alle excursies duren 3 à 4 uur.

Reissom

Per persoon in een 2-persoonshut of -suite
Binnenhut
Buitenhut
Balkonhut
Concierge Class hut

vanaf € 5.795 p.p.
vanaf € 6.350 p.p.
vanaf € 7.095 p.p.
vanaf € 7.350 p.p.

Verlenging op
Aruba?

Wilt u deze reis met enkele dagen
verlengen in een heerlijk resort op
Aruba? Ik informeer u graag over
de mogelijkheden.

Reissom in een 1-persoonshut of -suite op aanvraag,
evenals de meerprijs voor de vliegreis
in de Business Class.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
De beschikbaarheid van de hutcategorieën wisselt
regelmatig. Ik verzorg graag een optie met
bijbehorende offerte voor u.

Clara’s Choice Cruises

clara@claraschoice.nl

www.claraschoice.nl/caribbean

+ 31 06-27109448

Reissommen gelden p.p. bij een 2-persoonshut en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen.
Clara’s Choice is via United Travel aangesloten bij ANVR (5471) en SGR (3642)

