
Ontdek de mooiste eilanden die onze planeet te bieden heeft tijdens het cruise-congres 
naar de Seychellen 2023 van de vzw iCANN Life Sciences en zijn wetenschappelijk comité, 

voorgezeten door Prof. Dr. Philippe Coucke, in samenwerking met Medisquare,  
de onafhankelijke coördinator van het evenement. 

Het centrale thema voor deze editie wordt

« Geneeskunde 4.0 ».

De sprekers en het wetenschappelijke programma beloven van uitzonderlijk hoge kwaliteit te zijn.
We brengen u uiteraard op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is op de iCANN-website 

We kunnen alvast de aanwezigheid aankondigen van:
- Prof. Dr. Philippe Coucke, Voorzitter en lid van de Wetenschappelijke Raad van iCANN Life Sciences 

en Hoofd van de afdeling Radiotherapie  in het Universitair Ziekenhuis van Luik,
- Prof. Dr. Eric Van Cutsem, lid van de Wetenschappelijke Raad van iCANN Life Sciences en Hoofd  

van de afdeling Digestieve Oncologie aan het UZ Leuven,
- Dr. Kim Vanderheyde, pneumoloog gespecialiseerd in thoracale oncologie,  

astma en chronische bronchitis. 

Aan boord van de Jacques-Cartier, bezoeken we vanuit Victoria (Mahé)  
acht van de mooiste eilanden ter wereld. 

Verken in alle vrijheid de mooiste onderwaterlandschappen ter wereld en geniet van een ongelooflijk gevoel 
van lichtheid en ultieme rust tijdens een duik in de spectaculaire onderwaterwereld van de Seychellen,  

waar het enige geluid dat van uw eigen ademhaling is.

GENEESKUNDE 4.0

30.01  
tot 09.02
2023

SEYCHELLEN

vanaf  
€ 4.3401  
pp

Algemene accreditatie, 
ethiek & economie zal 
aangevraagd worden

Vanaf
€ 4.3401 PP

De Jacques-Cartier

iCANN Life Sciences VZW
Victor Hugolaan, 175 
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 777 03 73
congress@icannlifesciences.org

Georganiseerd door: Secretariaat & Logistiek: Medisquare NV
G. Demeylaan, 57
B-1160 Oudergem
Tel: +32 (0)2 352 07 80 
Fax: +32 (0)2 354 59 17
congress@medisquare.be



DE STAPPEN

Tijdens deze exclusieve reis ontdekt u samen 
met PONANT de mooiste juwelen van de 
Seychellen eilandengroep in de Indische 
Oceaan. 

Op Mahé scheept u in op de Jacques-
Cartier voor een ontdekkingscruise van 
9 dagen langs de centrale eilandengroep 
van deze paradijselijke archipel.

Tijdens de eerste etappe van de reis doen 
we het Sainte-Anne Marine National Park 
aan. Dankzij de prachtige koraalriffen is dit 
een sublieme locatie om te snorkelen. 

Meer dan 200 km ten zuiden van Mahé 
bevinden zich de buitenste eilanden 
van de Seychellen. Een ervan, het atol 
Saint Joseph, bestaat uit een prachtige 
verzameling onbewoonde koraaleilandjes 
rond een schitterende lagune met een kleur 
die het midden houdt tussen groenblauw en 
smaragdgroen. 

Op het eiland Curieuse, dat bekendstaat 
om zijn rode rotsformaties en de 
Seychellenreuzenschildpadden die er leven, 
krijgt u de kans om een wandeling te maken 
door het mangrovewoud. 

Daarna zetten we koers naar Aride, een 
ongerepte parel van de Indische Oceaan 
waar duizenden vogelsoorten leven en 
sommige alleen hier voorkomen.

Op Praslin is een bezoek aan het 
natuurreservaat van de Maivallei beslist de 
moeite waard. Hier groeit de coco de mer, 
een inheemse plant met enorme vruchten 
die een treffende gelijkenis vertonen met 
een achterwerk! 

Grande Sœur en La Digue, ten slotte, 
schotelen u witte zandstranden, 
palmbomen, granietrotsen en kristalhelder 
water voor. Beide eilanden zijn fantastisch 
en bieden u de kans om heerlijk languit te 
genieten van al het moois dat de Seychellen 
te bieden hebben.

TOPMOMENTEN
 
•  Uitstappen met een Zodiac®-motorboot 

in het gezelschap van een ervaren team 
natuurkenners.

•  Het natuurreservaat van de Maivallei op 
Praslin, dat tot het Unesco-werelderfgoed 
behoort.

• Kennismaking met 8 verschillende
 eilanden van de Seychellen op één cruise.
• Het natuurgebied van Aride, dé
 natuurtopper op de Seychellen, met 73
 hectare bonte vegetatie en meer dan een
 miljoen vogels.
•  Het roodachtige gesteente van het 

granieteiland Curieuse.
• Het ‘Anse Source d’Argent’, het
 beroemdste strand op La Digue, met
 zijn grote granietblokken en wuivende
 kokospalmen.
•  De mogelijkheid om schildpadden te 

oberveren op Saint Joseph en Curieuse.
• De mogelijkheid om te duiken (niveau
 2, CMAS 2 sterren of gelijkwaardig) met
 een ervaren begeleider, en om te
 snorkelen samen met het expeditieteam.
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GENEESKUNDE 4.0

30.01  
tot 09.02
2023

SEYCHELLEN

Dokter [V – M] (Naam) : 	 Voornaam :   

RIZIV  :  c / c c c c c / c c / c c c	

Straat/Laan :         Nr :   

PC :    Gemeente :    Fax :   

Tel. :     GSM* :     E-mail** :   

Geboortedatum :    Geboorteplaats :            Nationaliteit :   

Paspoort- of Rijksregisternummer :  										Afgifteplaats :  

Geldig : Van   tot     (Geldig tot 3 maanden na de datum van de terugkeer)

GELIEVE EEN FOTOKOPIE VAN UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART TOE TE VOEGEN AAN UW INSCHRIJVINGSFORMULIER

 
 

Ik word vergezeld door :

Naam :  _____________________________________________________________________________________________________________

Adres :  _____________________________________________________________________________________________________________

c		Mijn reisgenoot wenst een afzonderlijk betalingsbewijs *** :

Naam :  _____________________________________________________________________________________________________________

Adres :  _____________________________________________________________________________________________________________

* Om u te kunnen contacteren tijdens de reis — **Om u al de noodzakelijke en officiële informatie te kunnen doormailen — ***Opgestuurd na het Congres

Betalingsbewijs*** sturen naar :

Dokter [V – M] (Naam) : 	  Voornaam :   

RIZIV  :  c / c c c c c / c c / c c c	

Straat/Laan :            Nr :   

PC :    Gemeente :    Fax :   

Tel. :     GSM* :     E-mail** :   

Geboortedatum :    Geboorteplaats :            Nationaliteit :   

Paspoort- of Rijksregisternummer :  	 Afgifteplaats :  

Geldig : Van   tot     (Geldig tot 3 maanden na de datum van de terugkeer)

GELIEVE EEN FOTOKOPIE VAN UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART TOE TE VOEGEN AAN UW INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER
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Arts Begeleidende gast

Enkel/dubbel Arts Geen arts

Deelname aan het congres3 € 995


€ 995


/

Kajuiten

Deluxe - volzet € 7.590
volzet

€ 1.090
volzet

Prestige Pont 4 € 8.410


€ 1.430


Prestige Pont 5 € 9.250



€ 1.840


Prestige Pont 6 € 9.495 € 1.995

Diensten

Vluchten H/T Brussel-Dubai-Mahé 
Gedetailleerde informatie (prijzen en uurrooster) 
zullen 10 maanden vóór de vertrekdatum bevestigd 
worden.

€ 950


€ 950


Transfer H/T € 180


€ 180


Volpension en drankenforfait (exclusief premium 
dranken die à la carte worden aangeboden) Inbegrepen Inbegrepen

Servicekosten aan boord (€12 per dag/pers.) € 96


€ 96


Optie

Annulatieverzekering2 € 120


€ 120


TOTAAL PER DEELNEMER
€ __________ € ______________

TOTAAL ALGEMEEN
€ ______________________

Inbegrepen in de prijs:

-  Deelnamekosten voor het congres en de vergaderingen
(voor 1 of 2 dokters afhankelijk van de gekozen optie);

- Vluchten H/T;
- Welkomstcocktail;
- Shows, live muziek, … ;
- Drankenforfait.

Niet inbegrepen in de prijs:

- Extra activiteiten;
- Persoonlijke uitgaven;
- Annulatieverzekering (in optie).

AANVULLENDE VERZOEKEN:  
Business Seats, Extra transfer(s), uitbreiding(en): op 
aanvraag en specifieke offerte volgens de dagprijs. 
Neem contact met ons op voor meer informatie.   
congress@medisquare.be / cathy@icannlifesciences.org

 



TARIEVEN CRUISE-CONGRES  I  SEYCHELLEN - GENEESKUNDE 4.0  I  30.01. > 09.02.2023

1. Prijs berekend op basis van een dubbele deluxe kajuit voor een dokter en zijn/haar reisgenoot (niet-dokter), vluchten niet inbegrepen met aftrek 
van de kortingen, exclusief registratiekosten van € 995,00 voor het congres en opties. De betaling van de termijnen (aanbetaling) staat gelijk aan 
een reservering en wordt niet gerestitueerd. Evenzo is het saldo na betaling definitief verworven. 2. De annulatieverzekering bevat de annulatie van 
het Congres, voor alle oorzaken, onmogelijkheid om in te schepen buiten uw wil (wegens vertraging luchtverkeer bijvoorbeeld) / bagage (verlies, 
diefstal, schade) /verantwoordelijkheid/Burgerlijke verantwoordelijkheid in het buitenland / juridische verantwoordelijkheid in het buitenland / 
onderbrekingskosten van het verblijf (in geval van vroegtijdige stopzetting, repatriëring of ziekenhuisopname) / vervangingsreis (in geval van 
repatriëring) / voorschot en betaling van medische kosten/ reis-assistentie/ repatriëring / overlijdensassistentie / voertuigassistentie gedurende 
uw trajecten tot aan de boarding. tot 7.500 euro per reis. In geval van inschrijving voor de annulatieverzekering is het uw verantwoordelijkheid 
om de verzekering te informeren in geval van annulering of sinister. 3. Kosten voor de vergaderzalen, audiovisueel materiaal, iCANN Life Sciences 
sprekers en support. 

Deze cruise wordt georganiseerd in samenwerking met de Compagnie du Ponant:
ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Nantes onder het volgende nummer:

B344497011. Avenue du Prado 408 - 13008 Marseille - Frankrijk / vergunningnummer: LI013060005

     Ik ondergetekende,  ______________________________________________________ 
verklaar dat ik mij inschrijf voor het Seychellen Cruise Congress - « Geneeskunde 4.0 » dat zal 
plaatsvinden van 30 januari tot 9 februari 2023 zal plaatsvinden. 

     Ik stort het totale bedrag van € __________________  
 
Te betalen als volgt : 

•  Een voorschot van 50% van het totale bedrag bij inschrijving / reservatie.

•  Het resterende saldo moet ons bereiken ten laatste 4 maanden voor vertrek,  
dus uiterlijk op 30 september 2022

Elke betaling moet verricht worden op de bankrekening van iCANN Life Sciences VZW 
IBAN : BE71 9501 0310 5069 - BIC : CTBKBEBX

Met de mededeling: «SEYCHELLEN 2023 + doktersnaam»

LET OP :  uw reservering is pas definitief na verzending van het ondertekende inschrijvingsformulier 
en betaling van de reserverings-/registratiekosten volgens bovenstaande verdeling.

Datum : ________________________________        Handtekening :

Stempel :
Datum, beschrijving en inhoud kunnen door «Ponant» worden 
gewijzigd zonder dat Medisquare of iCANN Life Sciences hiervoor 
verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
 
iCANN Life Sciences behoudt zich het recht voor om het Congres 
te annuleren als er niet voldoende deelnemers zijn. De prijzen zijn 
onderhevig aan de schommelingen van de koers van de euro dollars 
en de brandstofkosten, royalty’s en belastingen in verband met de 
voorgestelde activiteiten.
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