
  

 

Persbericht 

  

 

Niet iedereen start het nieuwe jaar op dezelfde manier. 

  

Donderdag 10 januari vertrekt de twaalfde Costa wereldcruise vanuit Marseille 

met 2300 gasten aan boord.  

  

Sinds 2011 beleefden 60 000 personen dit onvergetelijke Costa avontuur! 
  

  

 

Het nieuwe jaar kan niet mooier beginnen voor de 2 300 gasten aan boord van het schip Costa Luminosa, 

dat donderdag 10 januari 2019 het anker licht in Marseille voor een buitengewone reis: een unieke cruise 

rond de wereld van 108 dagen, over 3 oceanen, naar de wonderen van de 5 continenten. Het schip bezoekt 

liefst 43 bestemmingen en keert daarna terug naar Venetië op 27 april. Een 45-tal Belgen reizen mee. 

Het is de twaalfde wereldcruise van Costa Cruises, die ermee startte in 2011, geïnspireerd door het grote 

succes van deze reis in de jaren 1970. Sinds 2011 hebben ongeveer 60 000 Costa gasten deelgenomen 

aan minstens een van de drie segmenten van deze reis rond de wereld, onder wie 14 000 Fransen, 12 000 

Duitsers en ruim 11 000 Italianen. 
 



 

 

 

 

In 2019 vaart Costa Luminosa op deze reis rond de wereld naar Brazilië, Argentinië, Chili, het Paaseiland, 

Polynesië, Nieuw-Zeeland, Australië, Indonesië, Singapore, Maleisië, Thailand, Sri Lanka, India, Dubai, 

Oman en Jordanië, altijd in westelijke richting. Op deze XXL reis rond de wereld verwent Costa Cruises 

haar gasten met een speciaal programma aan boord op het vlak van gastronomie, entertainment (animatie, 

feesten en menu’s doordrongen van de cultuur van de bezochte landen om de belevenissen aan wal te 

verlengen aan boord) en begeleiding met een speciaal opgeleid team voor deze lange reis. 

Goed om weten: de tickets voor de wereldcruises van 2020 en 2021 zijn nu al te koop. Deze unieke 

cruises focussen op Afrika en Amerika, en bestemmingen zoals India, Malediven, Zuid-Afrika, Vuurland, 

Chili, Peru en New York. 

Meer info en boekingen: www.costacruises.nl. 

  

 

Noot aan de redactie – niet voor publicatie                             

Voor een interview, aanvullende toelichting, specifieke data en/ of (hoger resolutie) beeldmateriaal kunt u 

contact opnemen met: els@glenaki.com of birgit@glenaki.com, tel. +32(0)50 61 42 15. 
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