Experience Southern France
Platinum Partner Special!
RHÔNE ROUTE CLASSIQUE
7 NACHTEN: vanaf

€ 1.499 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018*
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 749,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône,
Lyon, Avignon, Arles, Lyon
DATUM: 18.08 & 25.08 & 01.09.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be Tel. : 03 313.77.61
Email : info@rivercruises.be

Wake up in the City of Love
Platinum Partner Special!
SEINE EXPERIENCE NORMANDY
7 NACHTEN: vanaf

€ 959 p.p.

PREMIUM
ALL
INCLUSIVE

Double Early Booking korting van € 140 p.p.
Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 749,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Parijs, Rouen, Caudebec-en-caux,
Les Andelys, Vernon, Parijs
DATUM: 13.10 & 20.10.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

To Paris with Love
Platinum Partner Special!
SEINE MINI CRUISE WITH PARIS
4 NACHTEN: vanaf

€ 429 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018*
Early booking korting van € 30 p.p. inbegrepen.
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 199,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Parijs, Rouen, Vernon, Parijs

DATUM: 06.11. & 20.11.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

Platinum Partner Special
The second person saves 50%!
SEINE RENDEZ-VOUS WITH PARIS
5 NACHTEN: vanaf

€ 749 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018*
Early booking korting van € 50 p.p. inbegrepen.
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 349,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Parijs, Rouen, Vernon, Parijs

DATUM: 15.11.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

Christmas Fever in France
Platinum Partner Special!
SEINE CHRISTMAS SHOPPING
4 NACHTEN: vanaf

€ 429 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018*
Early Booking korting van € 30 p.p. inbegrepen.
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 199,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Parijs, Rouen, Vernon, Parijs

DATUM: 24.11. & 02.12. & 06.12. & 10.12. &
18.12.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

Experience Northern Metropolises
Platinum Partner Special!
RHINE MINI CRUISE
AMSTERDAM & ROTTERDAM
4 NACHTEN: vanaf

€ 429 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018*
Early Booking korting van € 30 p.p. inbegrepen.
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 199,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Keulen, Rotterdam, Amsterdam,
Keulen
DATUM: 03.12. & 07.12. & 15.12. & 19.12.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

Enjoy Christmas on the Danube
Platinum Partner Special!
Triple early
booking
korting

DANUBE CHRISTMAS
4 NACHTEN: vanaf

€ 579 p.p.

Triple Early Booking korting van € 90 p.p.
Geldig voor boekingen gemaakt voor 31 aug 2018*

VAARSCHEMA: Engelhartszell, Dürnstein, Wenen,
Melk, Engelhartszell
DATUM: 23.12.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

Starting the New Year in Vienna
Platinum Partner Special!

DANUBE NEW YEAR’S
4 NACHTEN: vanaf

€ 429 p.p.

Double
Early
Boeking
Kortin

Double Early Booking Korting van € 140 p.p.
Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018*

VAARSCHEMA: Engelhartszell, Boedapest,
Bratislava, Linz, Engelhartszell
DATUM: 27.12.2018

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be

Tel. : 03 313.77.61

Email : info@rivercruises.be

One ticket to Vienna and back
Platinum Partner Special!
DANUBE MINI CRUISE WACHAU
3 NACHTEN: vanaf

€ 319 p.p.

De 2de
persoon
bespaart
50%

Prijs voor de eerste persoon tot 31 aug 2018
Early Booking korting van € 20 p.p. inbegrepen.
Prijs voor de tweede persoon vanaf € 149,50*
(Geldig voor boeking gemaakt voor 31 aug 2018)

VAARSCHEMA: Engelhartszell, Wenen, Krems,
Melk, Engelhartszell
DATUM: 03.01 & 06.01.2019

A-ROSA PREMIUM ALL INCLUSIVE:
Full Board Plus met gourmet buffets en live
cooking
High-quality drankjes doorheen de dag
Kinderen onder 15 jaar reizen gratis**
Gratis gebruik van de faciliteiten (sauna en gym)
En vele andere diensten en voordelen zoals
onze consierge dienst en gratis WiFi
* Gelimiteerd aanbod | Enkel geldig voor nieuwe boekinegen.
**Kinderen tot en met 15 jaar reizen gratis wanneer zij de kajuit delen met 1 volwassene.

Voor reservatie en informatie

Rivercruises.be Tel. : 03 313.77.61
Email : info@rivercruises.be

