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CRUISEN: EEN GEGARANDEERD  
ORIGINELE INCENTIVE! 

BESPARING – Doe meer voor minder! Vergaderen op 

zee bespaart u veel geld. Veer services zijn namelijk al 

bij de cruiseprijs inbegrepen zoals: 

 Overnachtingen

 Luxe of casual dineren, alle maaltijden en

snacks

 Award-winnend entertainment

 State-of-the-art fitness centrum

 Kinderopvang aan boord

 Vergaderruimtes

 Audiovisuele apparatuur

 Groepscoördinator en servicemedewerkers

VELE OPTIES – U heeft een zee aan keuzes uit korte 
of langere cruises, van 3 tot 17 nachten. Ook zijn er 
veel verschillende accomotatiemogelijkheden van 
comfortabele binnenhutten tot luxe suites. Dineren 
doet u in een van de vele restaurants. Van casual tot 
chique, alles is mogelijk!

KEUZEMOGELIJKHEDEN - Wellicht wilt u dicht bij huis 

of kantoor inschepen, of kiest u voor een bestemming 

die u altijd al wilde bezoeken. Bij Royal Caribbean 

International heeft u de keuze uit honderden 

bestemmingen over de hele wereld!   

GEMAKKELIJK– Tijdens een cruise bezoekt u meerdere 

bestemmingen zonder dat u telkens uw koffer moet in- en

uitpakken! Tevens is er aan boord van het schip genoeg te 

doen om u in uw vrije tijd bezig te houden. 

UNIEKE ERVARING – Veel Nederlanders hebben het 

cruisen nog niet ontdekt. Dit betekent dat we u iets unieks

kunnen garanderen! Vanaf het moment dat u aan boord 

gaat, zult u genieten van al het moois dat deze drijvende

resorts u te bieden hebben. Van comfortabele hutten tot 

unieke activiteiten, world-class dineren, wandklimmen, 

spabehandelingen en zo veel meer!  

GEMAKKELIJK – Cruisen is tijdbesparend. Aan boord hoeft 

u nergens meer aan te denken. U hoeft geen activiteiten te 

organiseren, diners te reserveren of zalen op te bouwen, 

alles wordt voor u gedaan! 

EXCELLENTE SERVICE – Het service niveau aan boord 

overstijgt in de meeste gevallen dat van de luxe resorts aan 

land.  

ALLES OP MAAT – Gaat u voor het WOW effect? Er zijn 

een aantal leuke mogelijkheden om het programma van uw 

meeting te personaliseren. Denk bijvoorbeeld aan Team-

Building, recepties, ceremonies, drankenpakketten, privé 

excursies aan land en nog veel meer!
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