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AmaWaterways geniet een uitstekende reputatie op de Amerikaanse markt en wordt door veel Amerikanen al lang van tevoren geboekt. Men
wil er meteen bij zijn als de vaarroutes bekend zijn om vooral geen reizen te missen. De schepen zijn dan ook snel volgeboekt, maar er is
eigenlijk altijd wel weer een kajuit te vinden op de vele cruises die worden aangeboden.

Troeven :

Categoriën

- Volgens de toonaangevende reisgids Berlitz River Cruising in Europe heeft
AmaWaterways de hoogst geclassificeerde schepen voor riviercruises.
Aan boord méér ruimte per passagier
Dagelijks mineraalwater in de kajuit
Veel kajuiten met ´twin balcony`, een frans balkon en een gewoon balkon
Lift aan boord (niet naar Pianodek en Sundek)
Aansluiting voor internet en Wi-Fi in de kajuit
Individueel regelbare airco
TV scherm voor televisie, films naar keuze, nieuws en muziek
Kaptafel en zithoek in alle kajuiten
Schuimwijn en verse sapjes bij het ontbijt
Wijn, bier en frisdrank inbegrepen bij lunch en diner
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Lid van de Confrêre de la Chaine des Rôtiseurs
Fietsen beschikbaar aan boord (niet buiten Europa)

Kajuiten:
Alle kajuiten aan boord van de schepen van AmaWaterways zijn ruim en voorzien van raam of frans balkon of twin balcony, douche, toilet,
wastafel, haardroger, kaptafel, zithoek, 2 benedenbedden apart of als tweepersoonsbed, individueel regelbare airco, TV, DVD, aansluiting

internet, Wi-Fi, radio, kluisje, dagelijks vers mineraalwater.
Schepen met kajuiten met balkon: AmaVida (Douro), capacitiet: 106 passagiers, 30 bemanningsleden en Zambezi Queen, 24 passagiers en 22
bemanningsleden.
Schepen met kajuiten met ramen of frans balkon: AmaCello, AmaLegro, AmaDagio, AmaLyra, AmaDolce, AmaDante,
capaciteit: 146 passagiers, 44 bemanningsleden.
Schepen met kajuiten met ramen of twin balcony: AmaKristina, AmaSerena, AmaSonata, AmaReina, AmaPrima, AmaCerto,
AmaBella, capaciteit: 164 passagiers, 52 bemanningsleden, AmaLotus 124 passagiers en 50 bemanningsleden.
Schepen met frans balkon of balkon: AmaPura, 56 passagiers, 30 bemanningsleden.
Schepen met twin balconies: AmaDara, 124 passagiers en 50 bemanningsleden.
Wij kunnen in onze brochure niet het hele aanbod aan cruises vermelden die de rederij AmaWaterways aanbiedt. Daarom bieden wij de meeste
cruises van AmaWaterways aan via de website en op aanvraag. Dan kunnen wij u meteen de juiste informatie geven en zo u wilt ook de heenen terugreis voor u regelen. Alles op maat gemaakt, zoals u dat wenst.
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