
 

Zet 2019 feestelijk in met een originele 
oudejaarsavond op zee  

  

P&O Ferries zorgt voor een spetterende oudejaarsavond  

Ook op de laatste dag van het jaar zal de ‘Pride of York van P&O Ferries 

uitvaren, hoewel het schip deze keer geen koers zet naar het Britse Hull. 

Vanuit de haven van Zeebrugge brengt het feestvierders voor het derde jaar op 

rij naar Oostende voor een unieke eindejaarsbelevenis. De passagiers kunnen 

genieten van onder meer een heerlijk diner, heel wat bubbels en een 

dansavond tot in de vroege uurtjes op de tonen van coverband De Fellas. Kers 

op de taart: het beste uitzicht op het spectaculaire vuurwerk in Oostende! 

Zorgeloos van Oud naar Nieuw in een unieke setting 

De schepen van P&O Ferries voeren dagelijks een nachtvaart uit naar Hull. Op 

oudejaarsavond mag het net dat tikkeltje meer zijn en aldus maakt de klassieke 

overtocht plaats voor de Oudejaarscruise. Feestvierders kunnen op 31 december 

genieten van een spetterende en zorgeloze avond met bubbels, een uitgebreid 

diner, live-entertainment door coverband De Fellas en een overnachting aan boord 

in een van de comfortabele slaapcabines. Indien het weer het toelaat, verlaat het 

schip de haven en zullen de gasten een exclusief zicht hebben vanop het dek op het 

vuurwerk in Oostende, een unieke manier om het nieuwe jaar in te zetten. Ook op 

Nieuwsjaardag zet de crew alles op alles om de passagiers te verwennen: gasten 

kunnen de benen onder tafel schuiven en met zicht op zee nagenieten bij het eerste 

ontbijt van 2019. 

Nieuwjaars minicruise: vertrek op 31 december  

 Spetterend oudejaarsfeest met live-entertainment aan boord 

 Tickets beschikbaar vanaf € 149 p.p.  

o Overnachting aan boord in een binnenhut met douche & toilet 

o 1 glas bubbels per persoon 

o Diner in het buffetrestaurant  

o Ontbijtbuffet in The Kitchen restaurant 

o Gratis parking in de P&0 Ferries-terminal 

       VIP-arrangement +  € 66 p.p.  
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o Overnachting aan boord in luxueuze clubhut 

o 4-gangendiner in The Brasserie 

o Uitgebreid nieuwjaarsontbijt in à la carte restaurant 

 Boek op: http://www.poferries.com/bn/zeebrugge-

hull/minicruise/oudejaarscruise  

Oversteek Zeebrugge – Hull: dagelijks 

 Dagelijkse nachtelijke passagiersdienst 

 Auto-overtocht vanaf €169 voor auto + 2 passagiers per enkele reis 

Reservatie? 

 Tickets te verkrijgen via www.poferries.com of bel naar 02 808 50 20 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

      

Contact  

Wim Lefebure 

Whyte Corporate Affairs  

Telefoon: 02 738 06 20  

wl@whyte.be  
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